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WPROWADZENIE 

 
W czerwcu 2014 r. dobiegnie końca pierwsza kadencja Zarządu Spółki, którą można określić 
jako pierwszy etap funkcjonowania, poświęcony głównie na organizowanie przedsiębiorstwa. 
Czas ten wykorzystany był również na inwestycje w majątek trwały Spółki, konieczne z uwagi 
na stan zasobów.  
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na szczególny czas i okoliczności, w jakich powstawało              
i krzepło przedsiębiorstwo. To czas ogólnoświatowego kryzysu, który wpłynął również na 
lokalny rynek pracy, na sytuację gospodarczą kraju i co za tym idzie istotnego kontrahenta 
Spółki – Gminy Leśna. To czas odbudowy i tak słabo rozwiniętej infrastruktury po powodzi w 
2010 roku i zniszczeń, jakie dokonała powódź z 2013 roku. Czas, w którym upadłość 
likwidacyjną ogłosił jeden z większych pracodawców: ZPJ Dolwis S.A., skutkiem czego była 
utrata pracy i środków do życia sporej części mieszkańców Leśnej. I wreszcie konieczność 
szybkiej adaptacji SYNERGII do zmieniających się uwarunkowań prawnych, szczególnie                
w zakresie gospodarki odpadowej.  
Istotnym problemem podczas budowania Spółki był również aspekt społeczny 
przedsięwzięcia. Utworzenie zupełnie nowego podmiotu na rynku wymagało likwidacji dwóch 
pracodawców: Administracji Budynków Komunalnych i Zakładów Usług Komunalnych. 
Wymagało to niestety redukcji zatrudnienia, niemniej w ramach podjętych działań podczas 
doboru kadr w Spółce oparto się o pracowników likwidowanych zakładów, zwracając uwagę 
również na uprawnienia emerytalne, dzięki czemu zminimalizowano koszty społeczne. 
Ostatecznie utworzenie jednego podmiotu gospodarczego zamiast dwóch pozwoliło na 
uzyskanie ogromnych oszczędności z tytułu wynagrodzeń a jednocześnie zwiększyło możliwości 
rozwojowe. 
Ponieważ proces zmian i organizowania podstawowych funkcji przedsiębiorstwa dobiega 
końca, nadchodzi czas na postawienie sobie kolejnych celów, wprowadzających Spółkę na 
ścieżkę rozwoju i stabilizacji. Temu też tematowi poświęcone jest niniejsze opracowanie                  
z zastrzeżeniem, że prezentowany materiał ma charakter otwarty z uwagi na zmienność               
w czasie otoczenia zarówno makro, jak i mikroekonomicznego, przepisów prawa związanych  
z działalnością Spółki oraz wszelkich innych zmian, które w sposób bezpośredni lub pośredni 
mogą wpływać na rozwój prezentowanych założeń. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 
Umowa Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA  Sp. z o.o.  została zawarta 18 maja 

2011 roku przez przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników - Burmistrza Leśnej, Pana Jana 

Surowca w obecności Notariusza Pani Doroty Danel (REPERTORIUM A NR 3447/2011).                

25 maja 2011 roku na pierwszym posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – 

najwyższego organu Spółki -  powołano, zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej                     

z dn. 20.12.1996, 3-osobową Radę Nadzorczą Spółki, jako organ kontrolujący i doradczy. 

Na członków Rady Nadzorczej Uchwałą Nr 1/ZZW/2011 Zgromadzenie Wspólników 

powołało następujące osoby: 

1. Pani Wiesława Ogonowska  

2. Pan Krzysztof Gorlach  

3. Pani Romualda Szponar  

Przewodniczącą Rady Nadzorczej powołano Panią Wiesławę Ogonowską.  Zastępcą 

Przewodniczącego Rady został Pan Krzysztof Gorlach, a Sekretarzem Pani Romualda 

Szponar. Zatwierdzono również Regulamin Rady Nadzorczej (Uchwałą nr 2/ZZW/2011), 

który uprawnił Radę Nadzorczą do wyboru Prezesa Zarządu.  

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 1 czerwca 2011 r.. Uchwałą                        

Nr 2/06/2011 powołano na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Pawła Duchnika. Zarząd 

Spółki jest jednoosobowy. Zgodnie z Umową Spółki kadencja Zarządu trwa 3 lata, w związku 

z czym Pan Paweł Duchnik pełni funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1.06.2011 do 

31.05.2014 r..  Ponadto do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uchwałą Zarządu                  

Nr 1/2011 z dn. 21 czerwca 2011 roku ustanowiono także prokurę łączną. Prokurentami 

zostali Pani Małgorzata Igielska oraz Pan Grzegorz Kościelniak.  

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod                

nr 0000391457 w dniu 25.07.2011 roku. Faktyczne rozpoczęcie działalności zgodnie                  

z dokonanymi zgłoszeniami nastąpiło 1.08.2011 r..  

Zgodnie z Listą Wspólników i Księgą Udziałów Spółka posiada jednego udziałowca - Gminę 

Leśna. Kapitał zakładowy Spółki wniesiony i wpłacony w całości przez jedynego udziałowca 

w formie aportu pieniężnego wynosił w dniu rejestracji 30.000 zł i w roku 2012 uległ zmianie. 

W styczniu 2012 Spółka otrzymała aport rzeczowy od Gminy Leśna o wartości 371 500 zł 

(Uchwała NZW Nr1/NZW/2012 z 16.01.2012 r.). W grudniu 2012 roku, Właściciel Spółki 

podjął uchwałę o dokonaniu aportu pieniężnego na utworzenie i objęcie nowych udziałów               

i wniósł kapitał w wysokości 115 700 zł, które w roku 2012 zasiliły kapitał rezerwowy do 

czasu dokonania wpisu w KRS.  Związku z tym na dzień 31.12.2012 r. kapitał zakładowy 

Spółki wynosił 517 200 zł, w tym wniesiony aport pieniężny 115 700 zł, lecz do KRS wpisany 

31.01.2013 r.. W roku 2013 kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie.  
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Wysokość kapitału zakładowego w czasie 

Lp. Data Kwota Narastająco 
 

1. 2011-07-27 30 000,00 zł 30 000,00 zł Aport pieniężny 

2. 2012-01-30 371 500,00 zł 401 500,00 zł Aport rzeczowy – środki transportu 

3. 2012-12-28 115 700,00 zł 517 200,00 zł Aport pieniężny 

 
 
Spółka prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie: 

 poboru , uzdatniania i dostarczania wody; 

 odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

 zbierania odpadów inne niż niebezpieczne; 

 wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych; 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami; 

 sprzątanie; 

 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych; 

 pogrzeby i działalność pokrewna. 

 
 

Przychody ze sprzedaży 

Rok 2011* 2012 2013 

Wartość 1.151.368 zł 3.815.836 zł 4.575.030 zł 
*od 1.08.2011 do 31.12.2011 r. 
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Zysk netto 

Rok 2011* 2012 2013 

Wartość 32.057 zł 62.364 zł 135.642 zł 
*od 1.08.2011 do 31.12.2011 r. 

 
 

 
 
 
 
Spółka zatrudnia na dzień 31.03.2014 roku 41 osób.  

 
W Spółce nie funkcjonują związki zawodowe, a załogę reprezentuje wybrany przez 
pracowników Przedstawiciel Załogi.  
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ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Zdywersyfikowany portfel odbiorców 1. Zbyt mały kapitał zakładowy Spółki 

2. Zdywersyfikowany zakres działalności 2. Brak kompletnego wyposażenia DWiK  

3. 
Stabilna sytuacja pod względem płynności finansowej i związana z tym wysoka 

wiarygodność biznesowa   
3. Nadmierny wzrost należności przeterminowanych 

4. Zmodernizowana infrastruktura informatyczna Spółki 4. Niedokończony proces integrowania systemów wsparcia IT 

5. Zmodernizowana, nowoczesna oczyszczalnia ścieków 5. Niezadowalający stan techniczny budynków komunalnych 

6. Dwuletni kontrakt na odbiór i transport odpadów z UM w Leśnej (do końca 2015 r.) 6. Brak siedziby Spółki z zapleczem magazynowo-socjalnym, koncentrującym zasoby 

7. Zmodernizowana flota samochodowa do transportu odpadów 7. Przestarzała technologia produkcji wody na ujęciu wody w Leśnej 

8. Monopol naturalny na świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków 8. Brak sieci kanalizacyjnej poza obszarem miasta. 

 
  9. 

Niedoinwestowana flota samochodowa na potrzeby świadczenia usług utrzymania dróg 
(letnie i zimowe) 

 
  10. 

Przestarzała sieć wodociągowo-kanalizacyjna i problematyczna pod względem 
inwentaryzacyjnym. 

 
  11. Niedostateczna jakość świadczonych usług. 

 
  12. Nieszczelność sieci wodociągowej i spowodowane tym straty 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. 
Realizacja projektów związanych z koncepcją wodociągowania i kanalizowania 
Gminy Leśna. 

1. 
Brak zleceń ze strony UM w Leśnej, związanych z realizacją koncepcji wodociągowana i 
kanalizowania Gminy Leśna. 

2. Rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 2. Porażka w przetargu na transport odpadów (IV kw. 2015 r.). 

3. Rozwój gospodarczy Gminy i wzrost zamożności społeczeństwa. 3. 
Pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców Gminy Leśna, skutkującą wzrostem 
należności przeterminowanych. 

4. Wzrost udziału w rynku usług pogrzebowych. 4. 
Rozwiązanie konsorcjum i samodzielne przejęcie rynku odpadów przez obecnego 
Partnera.  

5. 
Wzrost udziału w rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnym dla sektora prywatnego 
(budowa przyłączy). 

5. Brak zleceń ze strony UM w Leśnej, związanych z letnim i zimowym utrzymanie dróg. 

6. 
Zdolności do samodzielnego świadczenia usług w zakresie odbioru i transportu 
odpadów komunalnych.  

  

7. Rozwój usług letniego i zimowego utrzymania dróg. 
 

  

8. Wygrany przetarg na odbiór i transport odpadów na okres dłuższy niż 2 lata. 
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Podsumowując powyższą syntetyczną analizę, uwzględniającą uwarunkowania wewnętrzne             
i zewnętrzne rozwoju Spółki, można stwierdzić że realizacja założonych celów zależeć będzie 
od: 

1. Rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej; 
2. Zwiększenia majątku Spółki poprzez zakup brakującego sprzętu i maszyn oraz 

budowę siedziby Spółki w celu koncentracji zasobów; 
3. Modernizację najbardziej przestarzałych technologicznie obiektów w zasobach Spółki; 
4. Wzrostu jakości usług świadczonych przez Spółkę; 
5. Utrzymania kontraktu na odbiór i transport odpadów komunalnych w kolejnej 

perspektywie na minimum 2 lata (do 2018); 
6. Rozwoju usług świadczonych przez Spółkę na obecnych rynkach i zwiększenie w nich 

udziału poprzez poszerzenie oferty oraz intensywniejszą walkę z konkurencją; 
7. Zwiększenie wysokości kapitału zakładowego 

 
Osiągnięcie powyższych celów pozwoli Spółce na osiągnięcie wyższego stopnia niezależności 
od podwykonawców oraz ograniczenie w strukturze przychodów udziału Gminy Leśna. 
Jednocześnie ograniczy koszty jednostkowe i tym samym pozwoli na osiągnięcie przez Spółkę 
przywództwa kosztowego prowadząc do dominacji na poszczególnych rynkach.  
 
Ponadto ważnym czynnikiem, aczkolwiek niezależnym od Spółki, który może wpłynąć na 
poprawę kondycji finansowej i zdolności inwestycyjne PM SYNERGIA Sp. z o.o. jest sytuacja 
gospodarcza zarówno kraju jak i gminy. Wzrost zasobności majątkowej mieszkańców gminy 
przyczyni się bowiem do rozwoju budownictwa indywidualnego oraz pobudzenia 
przedsiębiorczości. Poprawa sytuacji majątkowej mieszkańców gminy Leśna wpłynie również 
pozytywnie na ściągalność należności jak i na wzrost przychodów Spółki.  
 
Mając na względzie konstruowaną obecnie strategię rozwoju Gminy Leśna, można przyjąć 
założenie, iż czynnik ten będzie miał istotne znaczenie. Uwarunkowane jest to oczywiście 
konsekwentną realizacją strategii i możliwymi działaniami ze strony gminy, które przyczynią 
się przede wszystkim do pobudzenia przedsiębiorczości wśród mieszkańców. 
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MISJA SPÓŁKI 

 
Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. świadczy usługi zarówno jako monopolista jak 
i na konkurencyjnych rynkach. Spółka pełni również rolę administratora zasobów komunalnych, 
czego charakterystyczną cechą jest brak nastawienia na zysk. Niemniej każdą z tych 
działalności można sprowadzić do wspólnego mianownika, który wyraża się w misji Spółki:  
 

Niezawodność i wysoka jakość usług.  
 
Misja opiera się o dwie wartości, które z perspektywy charakteru Spółki, są kluczowe: 
niezawodność i jakość. Niezawodność, ponieważ w zakresie działalności Spółki znajdują się 
usługi świadczone w sposób ciągły, tj. zaopatrywanie w  wodę gospodarstw domowych                     
i przedsiębiorstw oraz odbiór ścieków. Podobnie odbiór odpadów komunalnych, który 
odbywa się w oparciu o harmonogram. Natomiast jakość stanowi dziś standardową cechę 
oferty  każdego przedsiębiorstwa, które myśli o długookresowym istnieniu i jest – oprócz ceny 
– bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze oferty przez klienta.  Z uwagi na monopolistyczny 
charakter niektórych z obszarów działalności Spółki, tj. zaopatrywanie w wodę i odbiór 
ścieków, czy administrowanie lokalami mieszkalnymi, wysoka jakość świadczonych usług                 
w sposób oczywisty Klientom się należy.  
 

WIZJA SPÓŁKI 

 
Wizja Spółki to kwintesencja tego, do czego dążymy. Biorąc pod uwagę obecny i pożądany 
stan, wizję firmy wyraża poniższe sformułowanie: 
 

PM SYNERGIA Sp. z o.o. to nowoczesne, samodzielne, 
proekologiczne i odpowiedzialne  przedsiębiorstwo, realizujące 
kompleksowe usługi na najwyższym poziomie, wyznaczające 
standardy i będące liderem na każdym rynku, na którym 
funkcjonuje.  
 
Nowoczesne, ponieważ zawsze chcemy dysponować sprzętem, samodzielne – ponieważ nie 
chcemy korzystać z usług podwykonawców do podstawowej działalności, a jedynie                        
w przypadku usług specjalistycznych lub tych realizowanych bardzo rzadko, proekologiczne, 
gdyż chcemy działać z korzyścią dla środowiska, odpowiedzialne ponieważ chcemy, aby nasi 
Klienci i partnerzy wiedzieli, że traktujemy nasze zadania bardzo poważnie, oraz że mamy 
świadomość ogromnego znaczenia i oddziaływania naszej pracy na życie poszczególnych 
osób. Chcemy również świadczyć Usługi kompleksowo, aby ułatwić życie naszym Klientom.            
W związku z powyższym, chcemy być wzorem i wyznaczać wzorce prowadzenia biznesu                  
i działania i w konsekwencji dominować na każdym z rynków, na którym funkcjonujemy.  
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CELE STRATEGICZNE PM SYNERGIA Sp. z o.o. 

 

Cele Spółki na poziomie przedsiębiorstwa (ogólne) 

 
Cele strategiczne Spółki na poziomie przedsiębiorstwa są najistotniejsze, a ich osiągniecie 
stanowić będzie determinantę możliwości rozwoju wszystkich jednostek biznesowych.  

 
Mając na względzie przeprowadzoną analizę SWOT, wewnętrzne konsultacje kierownictwa 
firmy, wyniki ekonomiczne Spółki oraz zidentyfikowane potrzeby, ustalono następujące cele 
strategiczne na poziomie przedsiębiorstwa (ogólne): 
 

Lp. Specyfikacja celu 

1. 
Zrównoważony wzrost kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przewidywanych kosztów 
amortyzacji i atrakcyjności dla instytucji finansujących. 

2. 
Pozyskanie terenów inwestycyjnych na potrzebę budowy siedziby Spółki wraz z bazą 
magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalnym. 

3. Budowa siedziby Spółki wraz z bazą magazynowo-sprzętowa i zapleczem socjalnym. 

4. Pełna integracja systemów informatycznych wspierających proces zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

5. 
Weryfikacja rynków, na których działa Spółka pod względem oferty i konkurencji oraz 
budowa nowej, kompleksowej oferty wraz z planem działań marketingowych. 

6. 
Doposażenie (zakup) elementarnego wyposażenia i sprzętu w celu kompleksowej realizacji 
poszczególnych usług oraz zmniejszenia uzależnienia od podwykonawców i partnerów 
biznesowych. 

7. 
Rozwój obecnie zajmowanych rynków poprzez poszerzenie oferty i pozyskanie nowych 
odbiorców usług lub zajęcie i rozwój nowych rynków. 

8. 
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy współudziale UM Leśna w oparciu o 
istniejącą koncepcję wodociągowania i kanalizowania gminy Leśna (ścisła współpraca i 
podział kosztów). 

9. 
Wzrost poziomu wykształcenia pracowników Spółki i zatrudnienie nowych, wykształconych 
pracowników, szczególnie w kierunkach technicznym. 

10. 
Optymalizacja struktury organizacyjnej, adekwatnej do przewidywanej obsługi nowych 
rynków lub rozwoju obecnie zajmowanych, jak również przewidywanych procesów 
inwestycyjnych. 

 
Jednym z podstawowych celów Spółki determinującym możliwości pod względem 
finansowania ujętych w dalszej części opracowania celów, jest zwiększenie kapitału 
zakładowego. Obecnie PM SYNERGIA Sp. z o.o. posiada jeden kredyt na zakup samochodu 
śmieciarki, niezbędnego do realizowania kontraktu z gminą Leśna w ramach konsorcjum                   
z ZGiUK Lubań Sp. z o.o. w kwocie 140 tys. zł. W przypadku kolejnych inwestycji                   
i pozyskiwania kapitału do ich sfinansowania, konieczne będzie wykazanie instytucji 
finansującej zabezpieczenia, które na chwilę obecną jest zerowe, jako że Spółka nie posiada 
znacznego majątku. Na dzień dzisiejszy kapitał zakładowy wynosi 517.200 zł, z czego część 
jest już zastawiona na rzecz wcześniej wspomnianego kredytu.  
 
Siedziba Spółki z zapleczem socjalnym dla pracowników, bazą magazynowo-sprzętową                  
i funkcją biurową stanowi istotny punkt na ścieżce rozwoju. Na chwilę obecną Spółka użytkuje 
jako siedzibę lokale i nieruchomości użyczone przez gminę Leśna, przy czym zlokalizowane są 
one w różnych częściach miasta, sprawiając wiele trudności w zarządzaniu tym majątkiem,              
a ich stan techniczny wymaga gruntownych remontów i modernizacji. O ile część biurowa jest 
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po dokonanych w okresie niemal trzech lat inwestycjach w stanie dostatecznym, o tyle 
zaplecze socjalne dla pracowników Spółki wymaga pilnych remontów. Utrudnieniem w tym 
przypadku jest fakt kilku lokalizacji takich obiektów, a inwestycja w zapewnienie godnych 
warunków pracy i zaadoptowanie pomieszczeń w obecnej siedzibie nie rozwiąże problemów, 
ponieważ nadal nie rozwiązana pozostanie kwestia bazy magazynowo-sprzętowej i jej 
dozoru. Dlatego też zmiana lokalizacji siedziby i skoncentrowanie w niej wszystkich funkcji             
i zasobów w efekcie ograniczy koszty bieżącego zarządzania, umożliwiając jednocześnie 
usamodzielnienie się Spółki od partnerów takich jak ZGiUK Sp. z  o.o., bez których obecnie nie 
ma możliwości funkcjonowania. Cele w obszarze odpadów komunalnych muszą być wsparte 
realizacją celu na poziomie przedsiębiorstwa – budowy siedziby Spółki, jako determinanty           
z uwagi na możliwe kroki konkurencji. Zdaniem Zarządu Spółki podjęcie działań 
zmierzających do niwelacji ryzyka utraty rynku odpadów komunalnych nie mogą być podjęte 
przed uzyskaniem zdolności do samodzielnego występowania w przetargu na transport 
odpadów komunalnych. Oznacza to, iż Spółka musi posiadać zaplecze magazynowo – 
sprzętowe i socjalne dla pracowników łącznie z funkcją biurową. Uzyskany w ten sposób 
majątek pozwoli na zdobycie finansowania przy zakupie dodatkowych samochodów do 
transportu odpadów komunalnych, w tym również segregowanych i bio. Nie mówiąc              
o korzyściach dla Właściciela, który dzięki takiej inwestycji uzyska nowe wpływy z tytułu 
podatków oraz odzyska wyremontowane w dużej mierze obiekt biurowe, które mógłby 
zagospodarować np. na siedzibę MGOPS w Leśnej, który ma przecież w bezpośrednim 
sąsiedztwie pomieszczenia magazynowe. 
 
Ważnym celem na poziomie ogólnym jest również ukończenie procesu pełnej integracji 
systemów informatycznych wspierających proces zarządzania. Na chwilę obecną Spółce 
pozostał do wdrożenia element systemu informatycznego dla gospodarki zasobem lokalowym. 
Po jego ukończeniu (czerwiec 2014 r.), Zarząd rozważa wymianę elementu systemu 
odpowiedzialnego za procesy związane z zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków. 
Ukończenie tego zadania pozwoli na sprawniejsze zarządzanie oraz rozwój w obszarze 
obsługi naszych Klientów. Docelowo planuje się rozbudowę systemów o platformę wymiany 
informacji między Spółką a naszymi Klientami, czyli internetowe Biuro Obsługi Klienta.  
 
Ponieważ Spółka działa na wielu rynkach, konieczna jest weryfikacja naszej oferty na tle 
konkurencji. W efekcie weryfikacji ustalone zostaną braki (luki) w ofercie, które powodują 
przegraną w rywalizacji o Klienta, po czym dokonamy jej uzupełnienia. Ocenie poddany 
zostanie również poziom cen i jakość świadczonych usług. Niewykluczone, że z niektórych 
rynków zmuszeni będzie się wycofać i przegrupować zasoby Spółki na inne rynki. Efektem 
tych działań będzie zbudowanie nowej, kompleksowej oferty łącznie z ustaleniem działań 
marketingowych wspierających rozwój naszych usług i wzrost przychodów.  
 
Powyżej wspomniana weryfikacja oferty pozwoli również na ujawnienie braków lub potrzeb 
w zakresie wyposażenia Spółki, abyśmy możliwe było planowanie rozwoju na obecnych jak             
i nowych rynkach. Z pewnością dokonane zostaną inwestycje w sprzęt, który obecnie Spółka 
musi wynajmować, ponosząc przy tym znaczne koszty, tracąc dodatkowo na konkurencyjności 
swojej oferty. Inwestycje te dotyczyć będą głównie Działu Wodociągów i Kanalizacji oraz 
Działu Estetyki. Mając na względzie rozbudowę oferty, rozpatrywane są również inwestycje  
w urządzenia, które wprowadzą zupełnie nowe usługi, w tym również komplementarne           
w stosunku do obecnie świadczonych, czyniąc naszą ofertę bardziej atrakcyjną i kompleksową.  
 
Bardzo istotnym celem Spółki jest rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, której obecny stan 
techniczny i stopień pokrycia obszaru gminy jest niezadowalający. Fakt braku sieci 
kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach z wyłączeniem miasta Leśna, a szczególnie               
w Miłoszowie i Smolniku powoduje stosunkowo wysoką cenę za odbiór ścieków, mimo                    
iż posiadamy zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Natomiast brak działań związanych             
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z rozbudową sieci wodociągowej powoduje, iż niemożliwe jest poprawienie wydajności          
w obszarze sprzedaży wyprodukowanej wody, mimo usuwania nieszczelności sieci. Z drugiej 
strony działania w zakresie rozbudowy sieci nie mogły odbywać się w okresie pierwszych lat 
funkcjonowania Spółki z uwagi na trwające wówczas prace nad koncepcją oraz brakiem 
możliwości finansowych. Znaczenie ma również brak pełnego wyposażenia Działu, 
powodujące konieczność angażowania podwykonawców, podwyższającego koszty 
wykonawstwa. Możliwości te nadal są ograniczone, ale bariera ta możliwa będzie do 
wyeliminowania poprzez zwiększenie kapitału zakładowego Spółki oraz inwestycje                   
w doposażenie DWiK. Działania w obszarze dokonywania aportów muszą odbywać się 
oczywiście w bardzo przemyślany i ostrożny sposób, aby pojawiające się na skutek 
zwiększania kapitału zakładowego koszty amortyzacji, niwelowane były poprzez spadek 
kosztu jednostkowego produkowanej wody, aby ostatecznie nie powodować wzrostu ceny 
wody.  
Ogromne potrzeby w tym zakresie ujawniła opracowana w 2012 roku koncepcja 
wodociągowania i kanalizowania gminy Leśna. Nakłady niezbędne do zrealizowania tego 
zadania przekraczają kilkunastokrotnie budżet gminy Leśna, nie mówiąc o możliwościach 
finansowych Spółki. Dlatego poszczególne etapy tego przedsięwzięcia muszą być 
realizowane w bardzo ścisłej współpracy, zwłaszcza iż Spółka jako niezależny od budżetu 
miasta podmiot gospodarczy, zdolny do samodzielnego zaciągania zobowiązań, ma w tym 
przypadku wiele do zaoferowania. Ponadto wspólna realizacja tego przedsięwzięcia 
przyczyni się do intensywnego rozwoju SYNERGII, wzrostu zatrudnienia i zwiększania majątku 
przedsiębiorstwa, a więc pośrednio przysporzy korzyści Właścicielowi.  
 
Realizacja powyższych celów na poziomie ogólny, a także poszczególnych jednostek 
biznesowych wymagać będzie również wzrostu poziomu wykształcenia pracowników, a tym 
samym zwiększenia ich kompetencji. Cel ów będzie realizowany poprzez samorozwój 
pracowników, przeanalizowania potrzeb Spółki w tym zakresie i kierowania na tej podstawie 
na szkolenia i kursy. Przewiduje się również zatrudnianie pracowników z odpowiednim do 
potrzeb Spółki wykształceniem i doświadczeniem.  
 
Jednocześnie mając na względzie rozwój Spółki, jej oferty i zakresu działania oraz 
konieczność prowadzenia inwestycji o ogromnym znaczeniu dla realizacji postawionych celów, 
konieczne może okazać się dostosowanie struktury organizacyjnej do nowych potrzeb. 
 
 

Cele Spółki na poziomie poszczególnych jednostek biznesu  

 

Dział Wodociągów i Kanalizacji [DWiK] 

 
Dział Wodociągów i Kanalizacji odpowiedzialny jest za ciągłe zaopatrywanie w wodę                  
i odbiór ścieków. Zaopatrzenie w wodę odbywa się za pomocą istniejącej sieci wodociągowej 
z ujęć dla poszczególnych miejscowości, z których największe zlokalizowane jest w Leśnej. W 
zakresie odbioru ścieków, zadanie realizowane jest za pomocą sieci wyłącznie w Leśnej, 
natomiast z pozostałych miejscowości ścieki dowożone są na miejską oczyszczalnię za 
pośrednictwem wozu asenizacyjnego. W okresie trzech lat Spółka zainwestowała w rozwój 
tego działu dokonując zakupów  samochodu asenizacyjnego oraz samochodu dostawczego          
o ładowności do 3,5t, a także zakupując inne urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzonej 
działalności (motopompy, elektronarzędzia, szalunek do zabezpieczania wykopów, i wiele 
innych).  
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Planowane cele do osiągnięcia: 
 

Lp. Specyfikacja celu 

1. Zakup koparko-ładowarki 

 2. Zakup wywrotki o ładowności do 7t 

3. 
Opracowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

4. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej   

5. Rozwój usług związanych usługową budową przyłączy na rzecz sektora prywatnego 

6. 
Wprowadzenie nowej usługi dla sektora prywatnego: budowa szamb i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

 
Mimo sporych jak na możliwości Spółki inwestycji, kolejną istotną inwestycją będzie zakup 
koparko-ładowarki oraz wywrotki do transportu urobku i materiałów sypkich o ładowności do 
7 ton. Sprzęt ten jest niezbędny z uwagi na bieżące potrzeby Spółki podczas realizacji zadań 
związanych z usuwaniem awarii oraz w perspektywie udziału Spółki w procesie realizacji 
koncepcji wodociągowania i kanalizowania gminy Leśna. Inwestycje te obniżą koszty 
wykonawstwa, a tym samym zwiększą konkurencyjność na rynku. Wraz z realizacją tego celu 
konieczne będzie podniesienie kompetencji pracowników poprzez szkolenia i kursy, co wynika 
z konieczności zapewnienia profesjonalnej  obsługi nowych maszyn oraz posiadania 
stawianych wymogami prawa uprawnień. 
 
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to najważniejszy cel Spółki, który z uwagi na 
wieloletnie zaniedbania w tym obszarze oraz ogromny kapitał niezbędny do zrealizowania 
tego przedsięwzięcia, musi zostać zrealizowany przy ścisłej współpracy i współfinansowaniu                
z gminą Leśna. Mając na względzie powyższe, konieczne jest opracowanie wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który Spółka 
przedstawi do końca października bieżącego roku.  
Z uwagi na opracowaną koncepcję wodociągowania i kanalizowania oraz zwiększające się 
możliwości finansowania inwestycji przez Spółkę, również za sprawą zrealizowania innych 
celów na poziomie ogólnym, w roku bieżącym Spółka zacznie prowadzić pierwsze istotne         
z punktu widzenia Spółki inwestycje samodzielnie.  
 
Rozbudowa każdego odcina sieci daje szansę Spółce na uzyskanie dodatkowych korzyści 
poprzez budowę przyłączy. Na chwilę obecną Spółka posiada tego typu usługę w swojej 
ofercie, lecz liczba zrealizowanych projektów nie jest zadowalająca i nie stanowi istotnej 
pozycji w strukturze przychodów. Ma to związek z brakiem własnego sprzętu do 
samodzielnego realizowania usługi, co w konsekwencji sprawia, iż inwestorzy wybierają 
konkurentów, którzy oferują kompleksową usługę i z uwagi na samodzielność są tańsi. Dlatego 
zrealizowanie pierwszych dwóch celów oraz działania w obszarze rozbudowy sieci, mogą           
w znaczny sposób przyczynić się do rozwoju usługi budowy przyłączy.  
 
Z uwagi na posiadany potencjał, wśród celów Spółki jest również poszerzenie oferty                
o budowę szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zajęcie tego obszaru rynku ma 
uzasadnienie w tym, iż realizacja koncepcji zajmie zdaniem Zarządu minimum 7 lat, a do tego 
czasu potencjalni inwestorzy musza poradzić sobie z gospodarką ściekową poprzez 
rozwiązania alternatywne. Zbudowanie oferty w tym obszarze rynku zapewnie Spółce jeszcze 
lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, wzrost wydajności oraz przychodów.  
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Dział Estetyki [DE] 

 
Dział Estetyki [DE] zajmuje się zbiórką i transportem odpadów komunalnych, utrzymaniem 
czystości dróg i chodników, utrzymaniem zieleni miejskiej, administrowaniem cmentarzami              
i usługami pogrzebowymi. Potencjał tej jednostki biznesowej nie jest w pełni wykorzystany, 
choć sytuacja w tym obszarze działalności Spółki się poprawia.  
Planowane cele do osiągnięcia: 
 

Lp. Specyfikacja celu 

1. Utrzymanie Spółki na rynku odpadów 

2. Zakup chłodni to przechowywania zwłok 

 3. 
Zwiększenie udziału w rynku usług pogrzebowych poprzez rowój usług na obecnym rynku i 
wejście na dotychczas nieobsługiwane. 

4. 
Zakup sprzętu do odśnieżania i zamiatania  w celu zwiększenia udziału w rynku zimowego i 
letniego utrzymania dróg 

5. 
Opracowanie koncepcji budowy krematorium zwłok jako poszerzenie oferty usług 
pogrzebowych 

6. Opracowanie koncepcji budowy sortowni odpadów komunalnych 

 
W wyniku działań Zarządu Spółki udało się utrzymać miejsca pracy i istnieć na rynku 
odpadów komunalnych. W tym celu zainwestowano w zakup dodatkowego samochodu do 
transportu odpadów oraz zawarto sojusz z liderem w branży na rynku lokalnym, tj. ZGiUK Sp. 
z o.o. Lubań, dzięki czemu od lipca 2013 roku do końca 2015 roku Spółka zagwarantowała 
sobie przychody i możliwości rozwoju na tym obszarze działania. Niemniej są to tylko dwa 
lata a zyskowność tej części działalności Spółki jest niewielka.  
 
Niemniej mając na uwadze fakt istnienia konkurencji na rynku (oprócz PM SYNERGIA Sp. z o.o. 
i partnera w Konsorcjum na terenie gminy Leśna usługę transportu odpadów może świadczyć 
jeszcze 5 innych firm, w tym jedna z kapitałem zagranicznym) oraz możliwość przegranej              
w przetargu pod koniec 2015 roku, konieczne są działania wyprzedzające, eliminujące bądź 
ograniczające takie ryzyko. Wśród ryzyk, jakie identyfikuje Zarząd Spółki, jest wciąż rosnący 
(zakupy nowych samochodów do transportu odpadów, budowa kwatery do 
zagospodarowywania bioodpadów na RIPOK, zwiększanie zatrudnienia) potencjał naszego 
obecnego Partnera w konsorcjum. Z perspektywy Zarządu Spółki rosnąc siła ZGiUK Lubań Sp. 
z o.o. może w efekcie doprowadzić do chęci samodzielnego obsługiwania gminy Leśna, a tym 
samym do wyparcia PM SYNERGIA Sp. z o.o. z rynku, co oznaczać będzie redukcję 
zatrudnienia i brak jakiegokolwiek wpływu na poziom cen przez gminę Leśna. Ponadto należy 
brać pod uwagę fakt, iż ZGiUK Lubań Sp. z o.o. ma w zasobach RIPOK, co jeszcze bardziej 
zwiększa siłę tej spółki w relacji do PM SYNERGIA Sp. z o.o.. Podobnie coraz silniejszym 
podmiotem jest ZUOK Izery Sp. z o.o. z Lubomierza (większe zdolności kapitałowe z uwagi na 
przejęcie działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków stowarzyszonych 
gmin), który na chwilę obecną w starciu z SYNERGIĄ miałby zdecydowanie większe szanse, 
aczkolwiek z wiedzy Zarządu Spółki wynika, iż również świadczą usługi w ramach konsorcjów 
(uczestniczą prawdopodobnie w dwóch), co oznacza iż podobnie jak SYNERGIA nie spełniają 
wszystkich wymogów do świadczenia usług samodzielnie.  
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki rozważa i ujął w mniejszym opracowaniu jako cel 
o statusie koncepcji działania zmierzające do ograniczenia ryzyka utraty rynku odpadów 
komunalnych, a mianowicie budowę sortowni odpadów komunalnych. Oczywiście projekt 
wymaga analizy prawnej, rachunku ekonomicznego i oceny ryzyk. Niemniej w myśl założeń 
Zarządu Spółki, inwestycja powinna przynieść korzyści finansowe zarówno Spółce jak i gminie 
Leśna. Pomysł opiera się o ilość i rodzaj  odpadów transportowanych na RIPOK w Lubaniu, 
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koszty zbiórki i transportu oraz koszty zagospodarowania. Istotnym założeniem projektu jest 
też możliwy do osiągnie poziom wysegregowania odpadów nadających się do ponownego 
przetworzenia. Pozytywny wynik rachunku ekonomicznego i realizacja projektu może przynieść 
również dodatkowe korzyści w postaci dodatkowych 7-9 miejsc pracy i szybkim osiągnięciu 
przez gminę Leśna wskaźników odzysku odpadów, chroniąc tym samym mieszkańców przed 
pokrywaniem dodatkowych kosztów wynikających z ewentualnych kar. Natomiast dla Spółki 
oznaczać to będzie długookresową stabilizację przychodów i utrzymanie miejsc pracy. 
 
 
 
Konieczny jest również rozwój usług generujących obecnie mniejsze przychody Spółce, ale 
równie ważne chociażby  z uwagi na aspekt społeczny, czyli miejsca pracy.  
 
W tym celu w planach Spółki jest zwiększenie zakresu usług i ich kompleksowości. Na dzień 
dzisiejszy część zysku pochłaniają koszty usług firm zewnętrznych. Dlatego w wyniku analizy 
stwierdzono, iż konieczne jest zakupienie chłodni do przechowywania zwłok. Usługa ta 
powinna przynieść korzyści nie tylko w przypadku świadczenia usługi pogrzebowej przez PM 
SYNERGIA Sp. z o.o., ale również przez firmy konkurencyjne, które dla wygody i ograniczenia 
kosztów, będą skłonne skorzystać z naszej oferty.  
Celem o statusie koncepcji dla Działu Estetyki jest budowa krematorium zwłok. Za realizacją 
takiego przedsięwzięcia przemawia fakt, iż kremowanie zwłok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, a fakt braku tego typu usługi u konkurentów w najbliższej okolicy mógłby 
przyczynić się do znacznego wzrostu przychodów Spółki na tym obszarze działania. 
Oczywiście projekt wymaga gruntownej analizy prawnej, rachunku ekonomicznego                 
i oszacowania ryzyk związanych z działaniami konkurencji (szczególnie ZGiUK Sp. z o.o. 
Lubań, jako podmiotu o zdecydowanie większym potencjale finansowym i lokalizacyjnym od 
SYNERGII).  
 
Kolejnym ważnym celem Spółki jest zwiększenie udziału w rynku letniego i zimowego 
utrzymania dróg. Obecnie usługa realizowana jest wyłącznie na terenie miasta, co umożliwia 
świadczenie podobnych do naszych usług innym firmom, wzmacniając tym samym ich siłę 
kapitałową i utrudniając nam konkurowanie w przyszłości. Dlatego też wśród planów Spółki 
jest zwiększenie swojego potencjału w tym zakresie poprzez zakup dodatkowego sprzętu 
(ciągnik, pługi, zamiatarki) i stopniowe opanowywanie rynku.  

 
 

Dział Gospodarki Mieszkaniowej [DGM] 

 
Dział Gospodarki Mieszkaniowej [DGM] stanowi wyjątkową jednostkę biznesową w strukturze 
organizacyjnej Spółki. Dominującą rolą tego działu jest gospodarowanie mieszkaniowym 
zasobem lokalowym użyczonym przez gminę Leśna, co oznacza, iż działalność ta nie jest 
nastawiona na zysk, a na zaspokojenie podstawowych potrzeb naszej społeczności. Oprócz 
tego zajmuje się wynajmem nieruchomości o charakterze komercyjnym, tj. ponadnormatywnych 
pomieszczeń gospodarczych, lokali użytkowych i garaży. Spółka nie ma na chwilę obecną 
możliwości zwiększania zasobu ponad to, co otrzyma od gminy. Mając na względzie 
powszechną w Polsce, również w naszej gminie, politykę prywatyzacyjną zasobu 
mieszkaniowego, wielkość przychodów z tytułu czynszów będzie się raczej zmniejszać.  
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Lp. Specyfikacja celu 

1. 
Zakończenie procesu implementacji informatycznego systemu wsparcia zarządzania 
administrowanym zasobem lokalowym gminy Leśna. 

2. 

Wdrożenie systemu informatycznego BOK, umożliwiającego dostęp do rozrachunków ze Spółką 
oraz zgłaszania awarii.Renegocjacja umowy użyczenia zasobów komunalnych  gminy 
gwarantująca Spółce udział w przychodach ze sprzedaży lokali i budynków  komunalnych do 
wysokości poniesionych nakładów. 

3. 
Renegocjacja umowy użyczenia zasobów komunalnych  gminy gwarantująca Spółce udział w 
przychodach ze sprzedaży lokali i budynków  komunalnych do wysokości poniesionych nakładów. 

4. 
Opracowanie koncepcji budowy osiedli komunalnych, jako potencjalny, nowatorski pomysł 
optymalizujący proces zarządzania zasobem komunalnym, obniżającym koszty funkcjonowania. 

 
Proces implementacji systemu informatycznego wspierającego zarządzanie administrowanymi 
lokalami komunalnymi powinien, zgodnie z umową użyczenia między Spółką a gminą Leśna, 
zakończyć się roku 2012. Nie było to jednak możliwe z uwagi na fakt konieczności znalezienia 
odpowiedniego oprogramowania, jego kosztu i czasu niezbędnego na wdrożenie (min. 3-6 
miesięcy).  Dlatego po wielu prezentacjach, zdecydowano się ostatecznie na ofertę firmy 
PROBIT z Wrocławia, która rozpocznie implementację w kwietniu 2014 r. z planowaną datą 
zakończenia na czerwiec bieżącego roku.  
W kolejnym etapie Spółka wdroży (być może jeszcze w 2014 roku) internetowe Biuro Obsługi 
Klienta, służące do umożliwienia naszym najemcom podglądu na rozrachunki ze Spółką oraz 
możliwość zgłaszania awarii. Będzie to bardzo istotne udogodnienie, które może przyczynić 
się również do ograniczenia należności przeterminowanych.  
W związku z faktem ponoszenia w trakcie trwania umowy użyczenia nakładów na 
modernizację i remonty w lokalach komunalnych, jak również inwestycje w budynki komunalne, 
konieczne jest renegocjowanie umowy w przypadku sprzedaży przez gminę poszczególnych 
lokali, czy całych budynków. Często jest bowiem tak, iż najemcy czekają na remont dachu, 
elewacji, klatek schodowych, czy mieszkań, po czym występują o wykup lokalu. Należy tu 
zauważyć, iż środki zainwestowany na poszczególnych obiektach pochodzą z innych                      
i inwestowane są z uwzględnieniem ich zwrotu w przyszłości. Sprzedaż lokalu lub całego 
budynku powoduje ich  nieodwracalną stratę i ograniczenie zdolności Spółki do 
modernizowania kolejnych lokali i budynków. W związku z powyższym uzasadniony jest 
udział w przychodach ze sprzedaży lokalu przez gminę do wysokości poniesionych nakładów.  
 
Koncepcyjnie w planach Spółki jest rozważenie możliwości budowania nowych osiedli 
komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wśród przesłanek przemawiających na 
korzyść takiego rozwiązania są m.in.: 

1. Pogarszający się stan techniczny starych budynków komunalnych oraz brak 
wystarczających środków finansowych na remont najpilniejszych obiektów; 

2. Niekończące się potrzeby w zakresie remontów budynków i mieszkań komunalnych; 
3. Samowole budowlane w lokalach komunalnych, które najemcy dokonują bez wiedzy 

administratora w celu zaspokojenia elementarnych potrzeb (wc, łazienki, co), co często 
powoduje utrudnienia dla pozostałych lokatorów (piony wod-kan, zakłócanie 
prawidłowej gospodarki kominowej, itp.); 

4. Duże zanieczyszczenie powietrza z uwagi na dominujący w gminie sposób ogrzewania 
mieszkań, czyli za pomocą węgla kamiennego; 

5. Konieczność utrzymywania tzw. komórek do przechowywania opału; 
6. Konieczność częstych remontów kominów z uwagi na nieprzestrzeganie przez 

najemców podstawowych zasad podczas ogrzewania mieszkań, szczególnie                
w zakresie niewłaściwego nośnika energii; 
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U podstaw koncepcji znajduje się założenie, iż budowa osiedla komunalnego w formie bloku 
mieszkalnego) wyeliminuje wiele spośród powyższych problemów. Po pierwsze w efekcie 
inwestycji uzyskamy nowe budynki (ich ilość zależeć będzie od stanu technicznego                   
i perspektyw kosztowych obecnie administrowanych), które przez okres minimum 10 lat nie 
będą wymagać poważnych nakładów poważnych inwestycyjnych. Dzięki wyposażeniu 
mieszkań w podstawowe media, piony wodociągowo-kanalizacyjne unikniemy problemów 
wywołanych przez samowole budowlane, a fakt centralnych kotłowi dla budynków                     
(lub pieców gazowych w poszczególnych mieszkaniach) zmniejszmy zanieczyszczenie 
powietrza i ciążący w naszych miejscowościach w okresie zimowym  smog. Nie będzie również 
konieczność zajmowania terenów i utrzymywania komórek, szpecących przestrzeń.  
 
Ponadto w efekcie inwestycji przeniesiemy naszych najemców do mieszkań na osiedlu 
komunalnym, zwalniając mieszkania i całe budynki, które następnie możliwe będą do 
sprzedaży, dzięki czemu korzyści uzyska zarówno gmina Leśna, jak i Spółka (dzięki 
partycypacji w przychodach ze sprzedaży). Jednocześnie można założyć, iż budynek będący 
własnością jednego właściciela zostanie zdecydowanie lepiej zagospodarowany niż w chwili 
obecnej.  

 
Powyższa idea musi zostać jednak poddana gruntownej analizie pod względem prawnym, 
ponieważ wątpliwości rodzi – na chwilę obecną – fakt posiadania a nie użytkowania przez 
Spółkę budynków oraz - z tego punktu widzenia – charakter budynków (czy będą nadal 
komunalne?). Inną, również ważną kwestią do rozważenia i rozstrzygnięcia jest finansowanie 
inwestycji i pozyskanie nieruchomości. Między innymi z tych względów powyższy pomysł 
należy traktować jako koncepcję, a nie cel. Niemniej z uwagi na fakt, iż ewentualna decyzja  
o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju Spółki                
w obszarze gospodarowania lokalami, należało umieści niniejsze zamierzenie wśród celów. 
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ZAKOŃCZENIE  

 
Zaprezentowana koncepcja rozwoju Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o., po jej 
zatwierdzeniu, stanowić będzie fundament do konstruowania strategii Spółki z długookresową 
perspektywą czasową obejmującą okres 6 lat, czyli do 2020 roku. Krótsza perspektywa               
z uwagi na koszty poszczególnych inwestycji będzie nierealna. Jednocześnie należy 
podkreślić, iż może ona ulec zmianie w zależności od pojawienia się nieprzewidzianych 
czynników, które w sposób istotny wpłyną na rewizję postawionych sobie celów i wytyczenia 
nowych.   
Niemniej na chwile obecną, wyznaczone cele i ich osiągnięcie są niezbędne do tego, aby 
ustabilizować sytuację Spółki i zapewnić jej byt w dłuższej niż kolejne 6 lat perspektywie. 
Rozwój Spółki w kierunku wyznaczonym przez Zarząd Spółki doprowadzi również do sytuacji, 
w której w efekcie powstanie silny i nowoczesny podmiot, zdolny do konkurowania z sektorem 
prywatnym. Ma to również istotne znaczenie społeczne oraz w aspekcie lokalnej gospodarki, 
ponieważ silna Spółka komunalna oznacza miejsca pracy a dla gminy -  wpływy z podatków.  
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