
 1

P R O T O K Ó Ł   Nr  20 / 2008 
 

 Komisji Rewizyjnej 
z dnia 12 czerwca  2008 r. 

 
 
 
Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi zał. nr 1i 2 do protokołu. 
 
 
Proponowany porządek dzienny: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku dziennego. 
3. Analiza i ocena wydatków związanych z obchodami 750-lecia Miasta   Gorzowa 

Wlkp.(ciąg dalszy). 
4. Analiza wydatków Urzędu Miasta w 2007 roku w ze szczególnym uwzględnieniem 

płac kadry kierowniczej, kosztów wyjazdów służbowych, utrzymania pojazdów 
służbowych i wydatków reprezentacyjnych (prezydent, wiceprezydenci, sekretarz, 
pełnomocnicy prezydenta, naczelnicy wydziałów, przewodniczący Rady Miasta) - 
informacja o kosztach wyjazdów służbowych zagranicznych w 2007 i 2008 roku     
( ciąg dalszy). 

5. Ocena zasad delegowania osób do komisji rozstrzygających postępowania objęte 
ustawą o zamówieniach publicznych - informacja o zasadach delegowania osób do 
komisji przetargowych i kryteriach ich wyboru ( wykaz osób delegowanych do 
komisji w 2007 i 2008 roku. 

 6. Zakupy pojazdów służbowych - informacja o zakupach zrealizowanych  w 2007 i 
2008 roku i planowanych oraz zasadach ich realizacji.   

 7.  Sprawy różne. 
 
Ad 1. 
 
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył Mirosław Rawa, który po powitaniu 
zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania  i przyjmowania 
prawomocnych wniosków. 
 
Ad 2. 
 
Proponowany porządek dzienny został przyjęty  jednomyślnie , 8 głosami za.  
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Ad.3. 
 
MIROSŁAW RAWA -  ujęliśmy w dzisiejszym porządku posiedzenia  analizę i ocenę 
wydatków związanych z obchodami 750 lecia Miasta Gorzowa Wlkp., którą 
zajmowaliśmy się na poprzednich posiedzeniach naszej komisji. Proszę o 
wyciagnięcie wniosków i analizę tego, co otrzymaliśmy w informacjach. Zastanawiam 
się, jakie są jeszcze państwa oczekiwania odnośnie obchodów. Proponuję, aby 
wyszczególnić „plusy” i „minusy” obchodów 750 lecia. Zwracam się do pana Stefana 
Sejwy o wypowiedź w tej sprawie.  
STEFAN SEJWA -  dlaczego ode mnie oczekuje się oceny obchodów? Trudno jest 
oceniać w kategoriach „plusów” i „minusów”. Obchody 750 lecia to ogromne 
przedsięwzięcie.  
MIROSŁAW RAWA -  zgadzam się, że obchody można zaliczyć do ogromnej 
imprezy, o olbrzymim zakresie, obejmującej wiele środowisk.  
STEFAN SEJWA -  jako „plus” tych obchodów należy wymienić powszechne 
uczestnictwo mieszkańców, jak też promocję miasta ( na pewno nie przebiegła 
niezauważona), było to wydarzenie ogólnopolskie. Uzyskano stan pogłębionego, 
lokalnego patriotyzmu mieszkańców miasta, co spowodowało integrację naszego 
miasta. Niewątpliwie organizacja obchodów miała wpływ na życie kulturalne miasta, 
poprzez odpowiednie wystawy i publikacje. Musimy jednak pamiętać, że jest to 
wszystko związane z ogromną kwotą środków zaangażowanych przez miasto w to 
przedsięwzięcie. Można więc dyskutować, czy kwota 5 mln. zł powinna być wydana 
na ten cel, właśnie w takiej wysokości.  
EDWARD ANDRUSYSZYN -  my, jako Komisja Rewizyjna, powinniśmy ocenić 
wydatki związane z obchodami 750 lecia miasta. Powinniśmy powiedzieć, czy środki 
finansowe na ten cel zostały wydatkowane prawidłowo, czy nie. Na tym powinniśmy 
się skupić. Moim zdaniem środki te, zostały wydatkowane właściwie. Nie powinniśmy 
badać, czy ten rachunek jest opisany, czy nie.  
STEFAN SEJWA -  nie porównujmy 750 lecia z „Dniami Gorzowa”.  
MIROSŁAW RAWA -  nie odnośmy się w ten sposób, czy źle, czy dobrze 
wydatkowane zostały środki finansowe. Kierując swoje zapytanie do E. 
Andrusyszyna, spytam wprost- czy uważasz, że są plusy związane z organizacją 
jubileuszu miasta ? 
STANISŁAW ŁAZOWSKI -  na pewno należy zaznaczyć , że dzięki tym obchodom 
nasze miasto było promowane w skali ogólnopolskiej.  
JERZY ANTCZAK -  środki finansowe zostały wydatkowane prawidłowo. Na pewno 
była też promocja miasta. Zorganizowany korowód historyczny  przyczynił się do 
rozwoju świadomości historycznej mieszkańców Gorzowa. Moim zdaniem program 
obchodów był bardzo szeroki.  
MIROSŁAW RAWA -  przejdźmy do przedstawiania minusów tych obchodów.  
STEFAN SEJWA -  wypowiedzi, które zostały przedstawione po moim wystąpieniu, 
nie wniosły nic nowego ,zostały po prostu powielone. Przechodząc do „minusów”, 
myślę, że trudniej nam będzie dokonać oceny. Moim zdaniem nie wszystkie 
zadziałania były„trafione”. Przypominam o wspomnianym prze zemnie, na 
wcześniejszych posiedzeniach komisji, „minusach”, min. Kongres Amerykański, 
Wigilia nad Wartą, wydana płyta oraz koncert Piotra Rubika, który moim zdaniem nie 
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do końca był taki, jak oczekiwaliśmy ( wydatkowano większe środki niż pierwotnie 
zaplanowano). Podobną opinię wyrazili też przedstawiciele miasta ( Z. Bednarz. L. 
Przybyłowicz, W. Wyszogrodzki ) potwierdzając, iż nie wszystko zostało dopięte do 
końca.  
MIROSŁAW RAWA – rozumiem, że jako „minus” możemy przyjąć sposób 
finansowania i organizację koncertu P. Rubika. Jako drugi „minus” można  wymienić 
błędy w przyjętej formule organizowania tego przedsięwzięcia. Brakuje mi też 
podsumowania tej olbrzymiej imprezy przez Biuro Obchodów 750 lecia, lub Komitet 
Organizacyjny tych obchodów.  
STEFAN SEJWA -  myślę, że wydanie encyklopedii jest też tematem krytycznym.   
MIROSŁAW RAWA – w przypadku encyklopedii, nie ulega wątpliwości, że  
wykonana została ogromna praca, pomimo pewnych potknięć. Moim zdaniem 
wydanie to powinno obejmować więcej historii o Gorzowie, natomiast mniej plotek.  
STEFAN SEJWA -  w hierarchii zadań przebiło się zadanie korowodu historycznego. 
MIROSŁAW RAWA -  jest to dla innego odbiorcy. Myślałem, że koncert P. Rubika 
będzie większym wydarzeniem, ale należy przyznać , że wydarzeniem było.  
EDWARD ANDRUSYSZYN -  nie skupiajmy się tylko na „minusach”. W organizacji 
tych obchodów widzę ciężką pracę wielu ludzi. Można się zastanawiać nad formą dot. 
koncertu P. Rubika. Może należało puścić film o Gorzowie? 
MIROSŁAW RAWA -  był zrobiony film.  
JERZY ANTCZAK -  każdy ma inny odbiór. Jako „minus” został tu wymieniony 
koncert P. Rubika, chociaż moim zdaniem to nie był „minus”. 
STANISŁAW ŁAZOWSKI -  zwracam uwagę na uroczystą sesję, która została 
zwołana z tego tytułu. Brakowało na niej mieszkańców i przedstawicieli organizacji 
samorządowych. Powinny być zaadresowane zaproszenia do tych osób.  
STEFAN SEJWA -  zgadzam się z tą wypowiedzią.  
MIROSŁAW RAWA -  było to wydarzenie zamknięte i to też jest „minusem”.  
JERZY ANTCZAK -  kto nie pracuje i nie tworzy, ten nie popełnia błędów. Przy tak 
dużej ilości zadań mogły być głosy w mieście, że coś tam nie zostało w 100% 
zrobione.  
STEFAN SEJWA -  co z finansowaniem? 
JERZY ANTCZAK -  dźentelmeni nie rozmawiają o finansach. Oceniamy wszystkie 
imprezy kompleksowo. 
STEFAN SEJWA -  nie zgadzam się z wypowiedzią przedmówcy. Nasza komisja 
powinna rozmawiać o finansach.  
MIROSŁAW RAWA -  obchody były świętem miasta i brakowało oferty dla 
przedsiębiorców, którzy powinny współfinansować tą imprezę.  
EDWARD ANDRUSYSZYN -  z wcześniejszych wypowiedzi członków Komitetu 
Organizacyjnego wynikało, iż były kierowane zaproszenia, jak też monity o wsparcie.  
To jest wina przedsiębiorców, nie miasta.  
MIROSŁAW RAWA -  miasto było organizatorem i powinno o to zabiegać. 
Brakowało mi tego, że nie było tego uczestnictwa przy organizowaniu obchodów.  
Myślę, że możemy skierować wniosek do Prezydenta Miasta o treści: 
 
1. Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą do Prezydenta Miasta o zlecenie  
Wydziałowi Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz, doraźnej kontroli 
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w zakresie  zbadania poprawności zawarcia umowy z Agencją Promotion House 
na organizację koncertu „Habitat” Piotra Rubika (zwłaszcza poprawności 
określenia przedmiotu umowy, za co miasto zapłaciło i jakie prawa nabyło czy 
poniesione koszty były uzasadnione), który odbył się z okazji 750-lecia Miasta 
oraz  jej realizacji zwłaszcza wywiązania się stron umowy ze spoczywających na 
nich obowiązkach (czy nie nastąpiło przejęcie części obowiązków spoczywających 
na Agencji Promotion Hous przez miasto). 
Komisja dostrzega konieczność bardziej racjonalnego używania środków 
publicznych, stanowczego wyznaczania odpowiedzialnych za realizowany projekt, 
wyznaczania jasnych celów do osiągnięcia, precyzyjnego analizowania 
niezbędnych zasobów, obiektywnego mierzenia czy założone cele zostały 
osiągnięte, analizy i oceny przeprowadzonych działań.  
Komisja Rewizyjna  przyjęła ww. wniosek  jednomyślnie, 5 głosami za.  
 
MIROSŁAW RAWA -  chciałbym, abyśmy mieli konkretne zadanie, ale musimy, jako 
Komisja Rewizyjna dokonać oceny, wyszczególniając „plusy” i „minusy” przy 
organizacji obchodów 750 lecia Miasta.  
EDWARD ANDRUSYSZYN –należy pamiętać, że to my daliśmy te środki 
finansowe. 
MIROSŁAW RAWA -  bo nie mogliśmy nie dać.  
EDWARD ANDRUSYSZYN – to dlaczego mówimy, że te środki były źle 
wykorzystane.  
MIROSŁAW RAWA -  to jest taka sama sytuacja, jak  przy przyznaniu 4 mln. zł  na 
remont stadionu, natomiast później, kiedy już zaczynała się impreza, potrzebne były 
dodatkowe środki. Nie jest to dobry sposób postępowania. Powiedzmy, że Prezydent 
ma taką urodę i uważa, że skuteczność jest ważniejsza od użytej metody, natomiast 
tego rodzaju metoda długo pozostawia niesmak.  
JERZY ANTCZAK -  nie możemy formułować takich wniosków, bo my w tej chwili 
nie rozmawiamy politycznie. Skoro kierujemy wniosek, aby Wydział AKiA sprawdził 
te nasze zastrzeżenia,  nie powinniśmy podważać naszych decyzji, jako Rady Miasta. 
MIROSŁAW RAWA -  rozumiem, że ( wg. wypowiedzi pana S. Sejwy), jako minus 
możemy przyjąć sposób finansowania, jak i organizację koncertu P. Rubika. 
JERZY ANTCZAK -  rozumiem, że my dajemy w wątpliwość tą organizację?  
STEFAN SEJWA -  a ty nie masz wątpliwości co do koncertu P. Rubika, w sensie 
finansowania, organizacji? ( do J. Antczaka). 
JERZY ANTCZAK -  no, mam pewne wątpliwości. 
STEFAN SEJWA -  przecież organizacyjnie stało się inaczej, niż pierwotnie 
planowano, tak samo , jak finansowo.  
MIROSŁAW RAWA -  proponuję przestać się spierać. Jeżeli my uznamy, że jest to 
„minus”, to, albo Rada Miasta podzieli naszą uwagę, albo nie.  
EDWARD ANDRUSYSZYN -  proponuję zapisać, iż zastrzeżenia budzi itd.  
JERZY ANTCZAK -  o właśnie, zastrzeżenia budzi, to odpowiedni zapis.  
MIROSŁAW RAWA –mam prośbę, ponieważ te sprawy mamy już ustalone, pani 
Honorata nam to spisze i proponuję aby E. Andrusyszyn to zweryfikował i na 
następnym posiedzeniu komisji, po uprzednim zredagowaniu, zapoznamy się z tym i 
przyjmiemy. Powtórzę naszą opinię: 



 5

 
 Komisja Rewizyjna dokonując analizy i oceny wydatków związanych z obchodami 
750-lecia Miasta Gorzowa Wlkp. pozytywnie  oceniła; 
-    obszerność obchodów 
- kontynuowanie polityki polsko-niemieckiej i  współpracę z miastami partnerskimi, 
- promowanie miasta na poziomie europejskim, 
- rozbudzanie patriotyzmu lokalnego mieszkańców miasta, 
- zaangażowanie uczniów szkolnych przy obchodach miasta, 
- rozbudzenie świadomości historycznej społeczności lokalnej, 
- wsparcie  kultury gorzowskiej, 
- poprawne zużycie środków finansowych przy organizacji obchodów. 
 
Zastrzeżenia komisji budzi: 
 
- sposób finansowania i organizacji koncertu „ Habitat” Piotra Rubika 
- nie dotrzymanie obietnicy swobodnego wstępu na koncert, 
- słaby poziom autorski wydanej encyklopedii Gorzowa, 
- brak mieszkańców i przedstawicieli organizacji samorządowych na uroczystej sesji 

Rady Miasta, 
- brak mobilizacji do współudziału w organizacji i finansowaniu obchodów ze strony 

innych jednostek, przedsiębiorców i zakładów pracy ? 
- nie jasno wyznaczone cele projektu i brak końcowej oceny dot. obchodów.  
 
EDWARD ANDRUSYSZYN -  zwracałem uwagę na to, iż np. Kraków zrobił film, 
który był emitowany w Europie.  
MIROSŁAW RAWA -  oprócz tego , proponuję skierować wniosek do Prezydenta 
Miasta o treści: 
 Komisja proponuje, aby Prezydent Miasta skierował osoby odpowiedzialne za 
organizacje imprez (w tym kulturalnych i promocyjnych) na szkolenie 
zarządzanie projektami w celu nabycia niezbędnych umiejętności menedżerskich. 
Wiedza dotycząca promowania  instytucji i organizowanych przez nie imprez, 
profesjonalne organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw spotkań ze 
sławnymi osobistościami, imprez sportowych i rekreacyjnych, sposobów 
pozyskiwania środków finansowych oraz metod nawiązywania kontaktów ze 
sponsorami ułatwi zarządzanie tego typu projektami. 
W głosowaniu jawnym za pozytywnym za opiniowaniem ww. wniosku, głosowano 
jednomyślnie, 5 głosami za.  
STEFAN SEJWA -  była też opinia, aby firma zewnętrzna organizowała tego rodzaju 
imprezy.  
MIROSŁAW RAWA -  możliwe, że można było to zlecić, ale jest tak, że nikt na 
świecie nie organizuje imprezy, jeżeli nie wie, co chce osiągnąć i nie potrafi się z nimi 
zmierzyć. Ważny jest też osiągnięty cel tego przedsięwzięcia i zapewne przy tej okazji 
nastąpiło zintegrowanie społeczności gorzowskiej. To wszystko jednak powinno być 
poukładane.  
STEFAN SEJWA -  „minusem” nie byłby fakt, iż organizacją tej imprezy zajęłaby się 
profesjonalna firma zewnętrzna. Jest to normalna procedura i mogłoby to się przełożyć 
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na większą atrakcyjność lub na oszczędności finansowe. Przypominam, że pan W. 
Wyszogrodzki, który się tym zajmował, sformułował min. podobną tezę, a jest 
autorytetem, bo kierował wszystkimi zadziałaniami. Pani L. Przybyłowicz, która 
również współkierowała przedsięwzięciami, nie uciekała od takich opinii, czy tezy, że 
lepiej wykonałaby to firma zewnętrzna.  
MIROSŁAW RAWA -  wydaje mi się, że tam , gdzie wymaga się profesjonalizmu , na 
pewno tak, ale do organizacji korowodów miejskich, już nie, bo „nasi” sobie z takimi 
rzeczami poradzili. Możliwe i tu mam na myśli koncert P. Rubika, że gdybyśmy zlecili 
organizację firmie wykonawczej, aby wyszukała określonego wykonawcę, na 
określonym poziomie i wynegocjonowała z nim dobre warunki, możliwe, że byłaby 
bardziej radykalna, niż my. Może Prezydent Miasta kocha twórczość P. Rubika i w 
takiej sytuacji trudno uważać, że będziemy mocnym negocjatorem. Możemy dodać 
jako „minus” błędy całego przedsięwzięcia i dodać, iż przy organizowaniu tego 
rodzaju imprez polecamy  korzystanie z firm zewnętrznych. 
WOJCIECH WYSZOGRODZKI -  zwracam uwagę, że w przygotowaniu tego 
jubileuszu  udział brały nie tylko te 3 osoby, ale ok. 500 osób. Było to wyzwanie dla 
Urzędu Miasta  i każdy z okazji jubileuszu miał do wykonania swoje zadania. Oprócz 
tego były też codzienne obowiązki urzędników, które musiały być wykonane. Jest 
dzisiaj obecny pan R. Eksner, który uczestniczył w przygotowaniach, pomimo, iż 
okres ten zbiegł się z okresem wyborów. Listy były wysyłane do wielu osób, ale nie 
wszystkie mogły przybyć. Wysłałem min. do K. Marcinkiewicza, kiedy zmieniał 
swoje miejsca pracy, z prośbą o wstąpienie do Komitetu Honorowego Patronatu , ale 
nie doszło to do skutku. Kierowaliśmy wiele pism do przedsiębiorców, ale niestety 
wielu firmom chodziło tylko, aby przy tej okazji „wyczyścić” swoje magazyny. Zdaję 
sobie sprawę, że ktoś musi wziąć ciężar odpowiedzialności za przygotowanie tego 
jubileuszu, ale tak naprawdę była to praca wielu osób.  
MIROSŁAW RAWA -dopiszmy  może do naszego stanowiska, iż dziękujemy pani 
Prezydent Z. Bednarz, Panu W. Wyszogrodzkiemu i pani L. Przybyłowicz za bardzo 
dobrą współpracę z Komisją Rewizyjną. Powinniśmy zawnioskować do Prezydenta 
Miasta o docenienie całej pracy urzędników na rzecz 750 lecia i najbardziej 
wyróżniających się o ich wynagrodzenie. 
WOJCIECH WYSZOGRODZKI -  pan Prezydent Miasta nie urodził się w Poznaniu i 
jest naprawdę hojny, jeżeli chodzi o wynagradzanie. 
MIROSŁAW RAWA -  to dobrze, więc pozostawimy podziękowania za współpracę 
tym 3 osobom.  
WOJCIECH WYSZOGRODZKI -  chciałbym zaznaczyć, że bardzo się cieszę , iż 
radni starali się uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, które miały związek z 
obchodami. Osobą, która w 100% uczestniczyła, jest pan S. Sejwa. W przypadku 
podsumowujących wniosków po zakończeniu obchodów, rozmawiałem w tej sprawie 
osobiście z Prezydentem Miasta. 
MIROSŁAW RAWA -  urzędnik powinien mieć to wszystko na piśmie. Starając się 
zarządzać odpowiednią firmą, przystępując do jakiejkolwiek pracy, która była 
wcześniej wykonywana, zbieramy doświadczenia i staramy się uniknąć błędów, które 
już popełniliśmy i zastosować do uwag, które zostały poprzednio zgłoszone. W 
przypadku, kiedy nie ma takiego podsumowania i nie ma tego na piśmie, wówczas 
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zostaje to tylko w naszych głowach, dla siebie. Tak samo w przypadku projektów 
unijnych , gdzie też zależy od filozofii podejścia.  
STEFAN SEJWA -  podkreślam, że impreza trwała ponad 2 lata, Urząd Miasta 
wykonuje swoje bieżące zadania, cele itd. i jeżeli my wprowadziliśmy taką machinę  
zadań, wydając ponad 5 mln. zł., spowodowaliśmy taką sytuację, iż Urząd Miasta, czy 
chciał, czy nie chciał , musiał przejąć organizację wielu przedsięwzięć, które 
normalnie by nie obciążały tego budżetu.  Pojawia się dylemat, czy w tym kontekście 
miało to wpływ na osłabienie efektywności pracy Urzędu Miasta i czy nie 
powodowało to braku wywiązania się ze swoich funkcji, które normalnie, bez tych 
obciążeń byłyby realizowane. To jest bardzo istotna kwestia.  
MIROSŁAW RAWA – po spisaniu tych wypowiedzi, pan wiceprzewodniczący to 
przejrzy, prześle do nas i my jeszcze możemy dodać ewentualne uwagi.  
 
Ad.4. 
 
MIROSŁAW RAWA -  przechodzimy do analizy wydatków Urzędu Miasta w 2007 
roku, ze szczególnym uwzględnieniem płac kadry kierowniczej, kosztów wyjazdów 
służbowych, utrzymania pojazdów służbowych i wydatków reprezentacyjnych 
(prezydent, wiceprezydenci, sekretarz, pełnomocnicy prezydenta, naczelnicy 
wydziałów, przewodniczący Rady Miasta) - informacja o kosztach wyjazdów 
służbowych zagranicznych w 2007 i 2008 roku . 
ROBERT EXNER – Wydział Obsługi UM - przedstawia informację dot. zakupu 
pojazdów samochodowych w roku 2007, wydatki związane z ich utrzymaniem  oraz 
wykaz instytucji i osób wynajmujących bezpłatnie pojazdy w roku 2007 ( materiał 
stanowi zał. nr 3 do protokołu).  
MIROSŁAW RAWA -  czy koszty utrzymania i zakupu paliwa uległy spadkowi? 
ROBERT EXNER -  te koszty cały czas rosną i ma na to wpływ przede wszystkim 
wzrost cen paliwa. Na koszty utrzymania ma wpływ dość duża ilość wyjazdów 
służbowych. 
MIROSŁAW RAWA -  na ciasto i kawę wydajemy bardzo mało, czy to nie jest 
przesadnie oszczędne? 
ROBERT EXNER -  dysponujemy pewną wielkością środków, która musi nam 
wystarczyć.  
STEFAN SEJWA – jest pozycja dot. naprawy samochodów na kwotę ok. 22 tys. zł, 
jak to się ma do wymiany taboru? 
ROBERT EXNER -  są to wydatki roku 2007. Nowe samochody zostały zakupione 
pod koniec roku 2007. Do tego czasu samochody były serwisowane. Ta pozycja 
dotyczy obsługi starych samochodów.  
STEFAN SEJWA -  interesują mnie wyjazdy do Berlina. 
STANISŁAW ŁAZOWSKI -  mogę udzielić wyjaśnień  w tej kwestii, ponieważ 
uczestniczyłem w tych wyjazdach, jako członek zarządu Wspólnoty Polskiej. To były 
typowe wyjazdy, związane z oświatą berlińską, współpracą w zakresie oświaty.  
ROBERT EXNER -  polityka jest taka, aby nie obciążać urzędu zbędnymi kosztami. 
STEFAN SEJWA -  z bezpłatnego wynajęcia pojazdów korzystało także MZK, czego 
to dotyczyło? 
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ROBERT EXNER -   Miejski Zakład Komunikacji wynajął od nas pojazdy, aby 
zabezpieczyć akcję „Święta zmarłych”.  
 
Ad.5. 
 
MIROSŁAW RAWA – przechodzimy do spraw związanych z oceną zasad 
delegowania osób do komisji rozstrzygających postępowania objęte ustawą o 
zamówieniach publicznych - informacja o zasadach delegowania osób do komisji 
przetargowych i kryteriach ich wyboru ( wykaz osób delegowanych do komisji w 2007 
i 2008 roku). 
ROBERT EXNER – z kserowałem państwu Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie 
zasad i trybu udzielania zamówień publicznych oraz  Zarządzenie PM w sprawie 
ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowych powoływanych do wyboru 
wykonawcy w trybie zamówień publicznych ( stanowi zał. nr 4 i 5 do protokołu), 
gdzie mówi się, kto podejmuje decyzję odnośnie wyboru wykonawcy lub dostawcy 
zamówienia publicznego, jak również, kto zatwierdza skład komisji przetargowej. 
Regulamin pracy Komisji Przetargowych reguluje szczegółowo zasady pracy tej 
komisji. Członkowie komisji, będący pracownikami  zamawiającego wykonują swoje 
czynności w ramach obowiązków służbowych. 
STEFAN SEJWA -  w przypadku inwestycji, drogi publiczne na prawach powiatu, 
zaplanowaliśmy dotację na inwestycje, które nie są realizowane. 
MIROSŁAW RAWA -  interesuje nas specyfikacja i stopień warunków dot. zamówień 
publicznych. Zastanawiam się, czy cenimy za wysoko, czy za nisko, że te przetargi 
pozostają nie rozstrzygnięte. Przykładem może tu być kładka przy ul. Słowiańskiej. 
ROBERT EKSNER -  przed każdym przystąpieniem do zamówienia publicznego w 
pierwszej kolejności go oszacowujemy. 
MIROSŁAW RAWA -  ja jestem zupełnym amatorem, ale wydawało mi się, że jest za 
niska cena, że nikt nie zdecyduje się za taką kwotę tego wykonać. Mieliśmy wcześniej 
propozycję pana Marciniaka na kwotę 900 tys. zł, natomiast w przetargu 
zaproponowaliśmy  niższą kwotę  na 700 tys.zł.  Obecnie zaproponowaliśmy za 500 
tys. zł, chociaż ostatnio ceny „ poszły w górę”.  Może być inny zakres, ale jaki? Może 
poprosimy o jakąś dokumentację w tej sprawie? 
STEFAN SEJWA –czy w ramach tego, o czym mówimy, są jakieś przyczyny słabej 
efektywności przeprowadzanych przetargów w mieście?, ponieważ przetargi ostatnio 
nie dochodzą do skutku. Jest czerwiec, mamy środki na inwestycję, natomiast nie ma 
ogłoszonych przetargów. Zastanawiam się, kiedy będą one zrealizowane. Wzbudza to 
mój niepokój , np. ul. Kwiatowa dopiero pod koniec czerwca będzie ogłoszony 
przetarg. Powinien on być ogłoszony na przełomie marca, czy kwietnia, ponieważ w 
późniejszych terminach realizacja danej inwestycji przypadnie na pogodę, która nie 
pozwoli na tą realizację. Polityka inwestycyjna w mieście zaczyna mi się nie podobać. 
Zauważyłem, że w okresie, kiedy Prezydentem był pan T. Jankowski , tematy 
inwestycyjne były lepiej, skrupulatniej realizowane. Nie wiem, dlaczego jest tak, że w 
tej chwili mamy Prezydent U. Stolarską , która za to odpowiada i dodatkowo mamy 
pana T. Jankowskiego , jako specjalistę ds. inwestycji  i który ma wspomagać panią U. 
Stolarską w realizacji tych inwestycji, natomiast efekt jest taki, że przetargi zamiast się 
dynamizować, realizować w terminie, opóźniają się. W mieście jest niepokój 
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społeczny, ponieważ w przypadku Stadionu Żużlowego znalazły się możliwości 
realizacji , natomiast w przypadku ulic stanowi to już problem. Uważam, że jest tu 
jakaś przeszkoda , która mnie niepokoi. Zastanawiam się, czy procedura powoływania 
Komisji Przetargowych  do wyboru wykonawcy w trybie zamówień publicznych, 
stanowi jakiś słaby punkt? Może to właśnie przekłada się na to, co sygnalizowałem.  
ROBERT EXNER -  w przypadku samego postępowania zamówienia publicznego, 
czyli udziału tych komisji,  to finał „całej góry lodowej” . W przypadku przetargów 
inwestycyjnych, której duża część jest ogłaszana przez Urząd Miasta, poprzedzone jest 
to całym procesem, min. projektowaniem, które nie jest wykonywane przez 
pracowników urzędu. Zleca się te prace firmom zewnętrznym  i trwa to dość długo.  
STEFAN SEJWA -  dla przykładu podam, że  faza projektowa dot. inwestycji ul. 
Kwiatowej jest zamknięta . Inwestycja się przesuwała z różnych przyczyn polityczno-
finansowych. W tej chwili, będzie zaraz lipiec, nie ma rozpoczęcia realizacji tej 
inwestycji i będzie dopiero ogłaszany przetarg. Nie można w takiej sytuacji mówić, że 
faza dokumentacyjno-kosztorysowa spowodowała to, co spowodowała. To samo 
można odnieść do ul. Fredry , ul. Strażackiej , gdzie jest podobna sytuacja.   
EDWARD ANDRUSYSZYN -  poprosimy panią Prezydent Urszulę Stolarską z całą 
dokumentacją, a więc to, co pan powiedział, uchwalony budżet miasta w grudniu, 
umowa podpisana na projektowanie ( kiedy i jaki zawierała okres), co się działo do 
momentu zamknięcia przetargu. Zobaczymy wówczas, jak to wygląda, czy to jest 
wynik tego, iż umowy przesuwają się w czasie. Możliwe, że jest tak, iż umowy są, 
projekt leży, ale ktoś czeka, aby powołać komisję przetargową. Wybierzmy jedną 
inwestycję. 
ROBERT EXNER -  zwracam uwagę, że inwestycjami zajmuje się Wydział 
Inwestycji, pan W. Żelazowski i ten wydział, jeszcze zanim to trafi do mojego, robi 
zamówienia publiczne.  
EDWARD ANDRUSYSZYN -  jest poczta, jest pieczątka pana przyjęcia i ma pan 
jakiś termin , z którego pan ma się wywiązać.  
ROBERT EXNER -  bardzo często się zdarza , że jest to poprawiane. 
EDWARD ANDRUSYSZYN -  ale są na to dokumenty, że  sprawa wraca do 
uzupełnienia. 
ROBERT EXNER – tak, mam dokumenty. Na projektowanie też są wybierani 
wykonawcy i dopiero, jak projekty są zrobione,  jest ogłaszany przetarg na 
wykonawcę tego przedsięwzięcia. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie środki 
przyznane na ten cel i to państwo te środki przyznajecie. 
EDWARD ANDRUSYSZYN -     poprosimy panią Prezydent Urszulę Stolarską o 
przygotowanie i zreferowanie, jak przebiegała umowa dot. projektowania ul. 
Kwiatowej do momentu zamknięcia przetargu ( jak to wyglądało od uchwalenia 
budżetu miasta). 
 
Ad.4.  
 
EDWARD ANDRUSYSZYN -   jest już obecna pani L. Matys  z Wydziału Kadr, 
więc powracamy do analizy i oceny wydatków Urzędu Miasta w 2007r ze 
szczególnym uwzględnieniem płac kadry kierowniczej, kosztów wyjazdów 
służbowych.   
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LIDIA MATYS – Wydział Kadr – przedstawia informację dotyczącą kosztów w 2007 
roku, w tym wydatki na delegacje zagraniczne pracowników UM oraz wynagrodzenia 
miesięczne kadry kierowniczej ( materiał stanowi zał. nr  6 do protokołu). 
EDWARD ANDRUSYSZYN -  jaki  jest procent nagrody jubileuszowej przy 40 
latach stażu? 
LIDIA MATYS -  za 40 lat  jest to 300%. Od tego są odprowadzane składki. 
EDWARD ANDRUSYSZYN -  w przypadku nagród jubileuszowych naczelników , 
ilu osób to dotyczy? 
LIDIA MATYS –dotyczy to 30 naczelników, tyle jest wydziałów w Urzędzie Miasta.  
EDWARD ANDRUSYSZYN -  przy omawianiu delegacji brakowało pewnego opisu. 
LIDIA MATYS -  było to księgowane w innym wydziale, u pani T. Krzywulskiej. 
Obecnie, od 2 miesięcy mamy to już u siebie i delegacje będą lepiej ewidencjonowane. 
STEFAN SEJWA -  jaka jest procedura funkcjonowania „złotych kart”? 
LIDIA MATYS -  nie są one ewidencjonowane u mnie i nie ja je przyznaje. Za chwilę 
będzie Sekretarz Miasta i udzieli państwu wyjaśnień.  
EDWARD ANDRUSYSZYN – czy zapisane środki w Dziale 750 są wystarczające na 
delegacje zagraniczne? 
LIDIA MATYS -  nie są wystarczające, później, jak będą wolne środki będziemy się 
nimi wspomagać.  
STEFAN SEJWA -  w przypadku wolnych środków, powinna być jakaś polityka przy 
ich podziale.  
LIDIA MATYS -  otrzymaliśmy środki na delegacje, też krajowe, możliwe, że będzie 
przesunięcie środków, ponieważ są w tym samym paragrafie.  
STEFAN SEJWA -  w szkole np. jest na delegację 200 zł i dyrektor jedzie wówczas, 
jak są te środki, jeżeli ich nie ma , to nie jedzie. Tu jest sytuacja dla mnie nie do końca 
jasna.  
EDWARD ANDRUSYSZYN -  zadałem pytanie w tej sprawie, ale może się okazać, 
że zapisana kwota wystarczy.  
LIDIA MATYS- w roku ubiegłym była to kwota 138 tys. zł  W przypadku delegacji , 
będziemy wnioskować o środki w momencie, kiedy ich zabraknie.  
STANISŁAW ŁAZOWSKI -  przypatrzmy się wynagrodzeniu miesięcznemu 
naczelników i dzieląc kwotę prawie 2 mln.zł. na 30 naczelników wychodzi mi ok. 60 
tys. miesięcznie.  
LIDIA MATYS -  to należy podzielić na 13 miesięcy. Przeciętnie wychodzi ok. 5 tys. 
zł.  Dopisze tu , że jest to kwota za 12 miesięcy+ trzynastka.  
EDWARD ANDRUSYSZYN -  co wliczamy w pochodne? 
LIDIA MATYS – jest zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i wysługa. 
EDWARD ANDRUSYSZYN –  rozumiem, że tą informację przyjmujemy. 
RYSZARD KNEĆ -  Sekretarz Miasta- szczegółowej informacji dot. kadr nie jestem 
w staniu państwu podać, mogę udzielić informacji, w której jestem w posiadaniu, a 
mianowicie, że są 3 karty służbowe. Jedną z nich dysponuje pan Marcin Popiel, 
kierowca Prezydenta Miasta. Płaci tą kartą za paliwo na stacjach benzynowych. 
Następna karta jest w dyspozycji Prezydenta Miasta Tadeusza Jędrzejczaka  oraz 
trzecia karta, której dysponentem był pan Tadeusz Jankowski. Dotychczas nie było 
takich sytuacji, aby w wyniku rozliczeń karty , opiewała ona na wydatki prywatne. 
Zawsze mają te karty pokrycie z fakturami, które zostały wystawione podczas 
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delegacji. Głównie służą one do opłat za hotele i za paliwo na stacjach benzynowych i 
nic więcej. Nie było sytuacji, aby ktoś  oddawał pieniądze za użycie tej karty. 
EDWARD ANDRUSYSZYN –  rozmawialiśmy na temat delegacji, czy w tych 
delegacjach mieszczą się również złote karty, czy te karty są oddzielnie? 
RYSZARD KNEC -  jest to w tych delegacjach. Karta jest instrumentem płatniczym, 
który powoduje, iż nie trzeba brać z kasy Urzędu Miasta zaliczki.  
EDWARD ANDRUSYSZYN -  rozumiem z tej wypowiedzi, iż pani Lidia Matys z 
Wydziału Kadr mogła nam podać dane ile jest kart i ile zapłacono kartą. 
RYSZARD KNEĆ -  należałoby zebrać wszystkie wydruki kart i zrobić to 
zestawienie. Nie zawsze jednak można płacić kartą. 
STEFAN SEJWA -  pani J. Pitera nagłośniła ostatnio sprawę związaną z delegacjami. 
RYSZARD KNEĆ-  w mieście Gorzowie nie płaci się kartą za kolację. W takim 
przypadku jest wystawiona faktura, idzie pracownik Urzędu Miasta odbiera tą fakturę i 
płacimy za to przelewem. Do takich transakcji nie są wykorzystywane karty, ze 
względu na bezpieczeństwo. Prezydent Miasta nigdy nie płaci kartą kredytową, jak 
jest na spotkaniu. Dla bezpieczeństwa karta jest na okaziciela i np. ja nie dysponuję 
nigdy kartą, biorę zawsze zaliczkę. Na karcie są też limity bankowe. Jest to karta 
powiązana z rachunkiem i posiada limit ustalonej płatności.  
 
Ad. 7. 
 Sprawy różne – nie przedstawiono. 
 
  
 
Po wyczerpaniu porządku dziennego, przewodniczący  podziękował zebranym za 
czynny udział  , zamykając posiedzenie komisji. 
 
 
Protokołowała 
H. Urban. 
 

                                                        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   
                                                                                              ( - ) 

                                                                          Mirosław Rawa. 
 
 

                                                     Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej   
                                                                                               ( - ) 

                                                                      Edward Andrusyszyn. 
 


