
Protokół  Nr 5/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2011r. 

 
 

 
 
Obecni zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 
do protokołu. 
 
 
 
Porządek dzienny: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku dziennego. 
3. Zbadanie realizacji budowy CEA – Filharmonia Gorzowska, ze szczególnym 

uwzględnieniem wprowadzonych zmian materiałów i technologii- ciąg dalszy. 
4. Sprawy różne. 

 
 
Ad.1 
 
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył przewodniczący Pan Marek Surmacz, 
który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych wniosków. 
 

Ad.2 
 
Zaproponowany porządek dzienny został przyjęty. 
 

Ad.3 
 
Marek Surmacz- Otrzymaliście Państwo interpelację dotyczącą Filharmonii radnego 
Pieńkowskiego i udzieloną odpowiedź- załącznik nr 3 do protokołu. Mamy także 
dokumenty od p.Prezydenta, o które występowaliśmy ( załącznik nr 4 do protokołu).  
Witam p.Stolarską i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Otrzymałem pismo od p. 
Krzysztofa Heppa, (załącznik nr 5 do protokołu), odczytam treść. 
Jerzy Wierchowicz- Mam nieoficjalną wiadomość, że p.Hepp stawi się na posiedzenie 
komisji, ale porosiłby o wyznaczenie tej godziny po godzinach urzędowania Urzędu.  
Marek Surmacz- Nasza Komisja obraduje w godzinach popołudniowych. Proponuję 
następne posiedzenie Komisji w dniu 26.04.2011r. na godz. 16.30 i zaprosimy 
p.Heppa. 
Stefan Sejwa- Jak już ustalamy następne posiedzenie komisji to proponuję zaprosić 
przedstawiciela generalnego wykonawcy Mostostalu w wysokiej randze, to jest 
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główny wykonawca. Ustalmy jakąś kolejność, czy najpierw p.Mitkę, a później 
generalnego wykonawcę i p.Heppa. Czy jakaś przypadkowość, czy ustalamy jakąś 
kolejność? 
Marek Surmacz-Sugeruję, aby decyzję podjąć, kogo zaprosimy na następne 
posiedzenie komisji po wysłuchaniu p.Stolarskiej. 
Jerzy Wierchowicz- Proponuję zacząć od słowa wstępnego, jak przebiegała ta 
inwestycja do momentu, do tej sytuacji kolizyjnej, o której wiemy. Mamy dokumenty, 
że po stronie Miasta, pracownik Wydziału Inwestycji potwierdził pismo gdzie jest 
przyjęta sugestia zmiany betonu, to było w listopadzie 2009r. Po tym piśmie, 
pytaliśmy p.Żelazowskiego o to pismo, ale on raz mówi, że wiedział, raz, że nie 
wiedział. Jak odszedł ze stanowiska, to był przekonany, że ktoś inny pociągnie tą 
sprawę i był bardzo zdziwiony, że nie uregulowano kwestii betonu? Jednak nie 
poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. Kiedy Pani dowiedziała się o tej sprawie? 
Urszula Stolarska- Z-ca Prezydenta- Należy zacząć od początku. 
Jerzy Wierchowicz- Proszę tak krótko nam przedstawić. 
Urszula Stolarska- Nie wiem, do tej pory słuchaliście Państwo wszystkich osób, które 
za wyjątkiem p.Żelazowskiego z tą sprawą nie miały nic do czynienia, nie 
wypowiadały się obiektywnie, bo nie uczestniczyły w tej całej akcji. Tak naprawdę 
należało rozmawiać z projektantem, z osobą, która podjęła obowiązki inżyniera 
kontraktu- p.Krzysztofem Pocałujko. To są osoby, które mogą cokolwiek w tej 
sprawie powiedzieć i tworzyć dokumenty. Do tej pory dokumenty tworzyły osoby, 
które tą sprawą się nie zajmowały. Cała sprawa ma aspekt merytoryczny, formalny i 
uzasadnienie merytoryczne do kwestii tej zamiany bierze się właśnie z tego początku. 
Nikt nie wiedział, kto wygra przetarg i nikt nie wiedział, kto w wyniku wygrania 
przetargu będzie projektował ten parking. Przypomnę tylko, że ta inwestycja w bardzo 
skomplikowany sposób została wprowadzona w życiu, ponieważ w części 
dysponowaliśmy projektem i projektami wykonawczymi na budynek główny 
Filharmonię i tej części na zasadzie zaprojektowanej inwestycji trzeba było ją 
wykonać i to była część tego przetargu tak zorganizowana, a w dużej części związanej 
z parkingiem, drogami dojazdowymi, otoczeniem na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. 
Do tej części potrzebny był Program Funkcjonalno Użytkowy. Rozstrzygnięcie 
przetargu na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego doprowadziło do tego, 
że stroną w tej kwestii z miastem był główny wykonawca, czyli główny wykonawca 
podejmował decyzje o tym, komu zleci projektowanie. Przy organizacji przetargu nikt 
z nas nie wiedział, kto będzie ten parking projektował, ponieważ PFU to tylko 
program, to jest tylko kierunek, dokument bardzo luźny, nie dyscyplinujący w żaden 
sposób. Bardzo słusznie wydawało się wtedy i bardzo dobrą decyzję podjął 
wykonawca o tym, żeby spełnić wymogi kontraktowe, w tej części polegały one na 
tym, że główny projektant tego obiektu, niezależnie, kto będzie projektował pozostałą 
części tej inwestycji i części projektu wykonawczego, bo nie wszystkie były 
udostępnione do realizacji tej głównej inwestycji muszą być akceptowane przez 
głównego projektanta. Aby umniejszyć zakres komplikacji wydawało się bardzo 
słuszne, że zleca to Firmie Budopol, głównemu projektantowi, który dostał od miasta 
zlecenia dzieła architektonicznego. Pan Daniel Frącz wraz z całą ekipą pracował nad 
tym dziełem, aby zaspokoić ambicje wszystkich, swoje, Miasta i stworzyć kompleks z 
klasą i taki był główny cel. Jeszcze ważna informacja, to, dlaczego skoro 
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dysponowaliśmy projektem na budynek główny nie zleciliśmy opracowania Programu 
Funkcjonalno Użytkowego Firmie Budopol? Były dwa powody, jeden to taki, który 
wiązał się z nieprawdopodobną pazernością Firmy Projektowej Warszawskiej, jeśli 
chodzi o koszty. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego przez nich byłoby 
ze trzy razy droższe, po rozpoznaniu niż zrobił to projektant gorzowski. Po drugie, 
mieliśmy ogromne problemy, aby uzyskać od nich dokumentację właściwej jakości i 
umieć się z nimi właściwie rozliczyć z tym, co miało być przygotowane do tego 
przetargu. A zatem przygotowanie przetargu, zlecenie gorzowskiemu projektantowi 
opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego wydawało się jak najbardziej 
rozsądne, sensowne i zabezpieczało interesy miasta. Jednak, kiedy Mostostal wybrał 
jako podwykonawcę, jako głównego projektanta to oczywiście, że musiał i chciał 
zrealizować swoje ambicje w taki sposób żeby całość stanowiła spójne, integralne 
opracowanie i jednocześnie wiedząc o tym, że mają być w przyszłości szkoły 
artystyczne budowane zaczął się okres przygotowania do tego żeby wykorzystywać 
cały teren wokół Filharmonii. Chodziło o to żeby zabezpieczyć cały ten kompleks. 
Chodziło o to, że główny projektant po zapoznaniu się z Programem Funkcjonalno 
Użytkowym nie widział absolutnie żadnego sensu, nie trzymało mu się to koncepcji 
żeby zastosować beton architektoniczny, tym bardziej, że na podstawie tego PFU nie 
wiadomo było ile, czego. Tak naprawdę z odpowiedzi wynikało, że to ma być beton 
barwiony w masie z takimi samymi parametrami jak beton techniczny. Druga rzecz, 
piasek ma być jednorodny z jednego źródła i tak naprawdę nic więcej, co mogłoby 
określić zasady technologiczne. Mielibyśmy coś, co się nazywa beton 
architektoniczny, na który w Polsce nie ma norm i cokolwiek byśmy zrobili z tym 
betonem można to nazwać beton architektoniczny, który różni się od technologii 
zwykłego betonu technicznego. Projektant nie mógł sobie pozwolić, aby mieć coś 
takiego, co nie wiadomo, co to jest ten beton architektoniczny, on też nie był znawcą 
takiego rozwiązania a przy okazji, plastykową stolarkę okienną, płytki gresowe w 
ciągach komunikacyjnych za 10 zł i generalnie nic, co by współgrało z jakością i klasą 
zastosowanych materiałów przy budynku głównym. W związku z tym zaproponował 
zamiast tego betonu architektonicznego wyższej jakości materiały, te, które są użyte w 
budynku głównym. Przy tych argumentach trudno było uznać i gdzie jest naganne 
działanie, że coś byle, co zastąpi się, że kiepskie rozwiązanie zastąpi się lepszym 
rozwiązaniem. Taka była filozofia i taka była idea tworzenia tego projektu. 
Zaproponowany projekt budowlany to jest pierwszy element, ale trzeba powiedzieć o 
jeszcze jednej rzeczy, zanim zaczęto projektować Firma Mostostal projektant główny 
zaprezentował szerokiemu gronu koncepcję tego parkingu, która zakładała już, bo to 
było powiedziane na tej prezentacji, odejście od tego betonu architektonicznego na 
rzecz poprawy jakości elementów, które mają być zastosowane. Z euforią dosłownie ta 
koncepcja została przyjęta, w związku z tym na podstawie przyjętej koncepcji 
projektant zaproponował projekt i nieistotne jest czy popełnił błąd pracownik 
przyjmując pismo, o który Pan Wierchowicz mówi, czyli wtedy, kiedy inżynier 
kontraktu zareagował wtedy, bo projekt nie zawierał tych elementów, które są w 
Programie Funkcjonalno Użytkowym i skierował do Wydziału Inwestycji czy nie. 
Inżynier kontraktu zdecydował, że przy braku jakiejkolwiek opinii realizuje w taki 
sposób, że zabezpiecza interes miasta już realizując projekt budowlany bez użycia tego 
betonu architektonicznego. Niezależnie od tego czy zawalił pracownik Wydziały 
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Inwestycji czy nie, ponieważ cały ten czas dyskusja,  która trwała przygotowywała do 
tego, że to jest dobre rozwiązanie, że tak naprawdę nikt nie będzie umiał ocenić czy 
ten beton jest dobrze zrobiony, czy nie dobrze? Będą wyższe koszty zaangażowane w 
realizacje tego przedsięwzięcia a tu będziemy mieli plastikową stolarkę itd., 
beznadziejne materiały wykończeniowe. Cała ta dyskusja i  nie wiem, jeżeli 
p.Żelazowski mówił wiedział, nie wiedział to chyba trzeba złożyć na karb tego, że być 
może za dużo miał na głowie. Natomiast dyskusja na ten temat trwała 2-3 tygodnie, 
inżynier kontraktu, pamiętam dobijał się do mnie na urlopie, aby przedyskutować 
kwestię związaną z tym, w jaki sposób będzie realizowany parking. Bardzo ważna 
rzecz, która ma znaczenie w tej kwestii, inżynier kontraktu nie mógł pojąc, że 
stawiamy niewiadomo, jakie wymagania, jeśli chodzi o drogę formalną. Inżynier 
kontraktu Pan Krzysztof Pocałujko, który na początku realizował swoje zadania musze 
powiedzieć naprawdę fantastycznie. Wejście p.Pocałujko na budowę w sposób 
zdecydowany, konsekwentny, kiedy był tutaj cały tydzień, pilnował wykonawcę, 
uporządkował i stworzył grunt do tego, żeby sprawiać  wrażenie, spełniał obowiązki 
służbowe wynikające z bogatej umowy o to zastępstwo inwestorskie. Czas upływał, 
główny wykonawca, wielka firma realizująca bardzo duże inwestycje w kraju, np.Hale 
w Poznaniu, Gdańsku, muzeum w Krakowie. Pan Pocałujko za każdym razem mówił, 
że nigdzie tak dobrze się nie robi jak u nas. Natomiast wrócę jeszcze do tej kwestii, że 
nie mogliśmy się zrozumieć, czego my od niej chcemy, nie mogliśmy się zrozumieć, 
jeżeli chodzi o tryb podejmowania decyzji. Nie chciał zaakceptować takiego podejścia, 
że przy tego typu kontrakcie trzeba dokonywać i jeszcze dodatkowych szczegółowych 
rozliczeń i dodatkowych analiz związanych z kosztami. Twierdził, zaznaczam, że to 
jest ryczałtowa forma, czyli umawiamy się na konkretne dzieło i cenę za to dzieło. W 
związku z tym nie widział żadnej potrzeby, żeby dokonywać takich rozliczeń. Ja 
oczywiście wymagałam tego i oczekiwałam, jestem o tym przekonana, że 
p.K.Pocałujko obiecał mi, że takie rozliczenie zrobi do parkingu podziemnego, 
zwłaszcza, że w budynku głównym wykonawca wykonywał wiele innych rzeczy i np. 
znacznie większą ilość okładzin zastosował, niż to wynikało z projektu i to miało 
rekompensować.  Okazuje się, że realizacja zdań przez Firmę Budinwent w miarę 
upływu czasu, słabła, bladła, coraz rzadziej p. Pocałujko pojawiał się na budowie, 
ponieważ jego szef powierzył mu inne większe zadania, min. w Krakowie. Na 
budowie był p.Lachowski, ale później z powodów rodzinnych zrezygnował z pracy.  
Mieliśmy wtedy kłopot, bo wydawało nam się, że nie będziemy w stanie upilnować 
głównego wykonawcy, który po jakimś czasie dał nam pokaz tego, w jaki sposób umie 
dbać o swój interes i wcale niekoniecznie chce zrealizować zdanie zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami. Jak na każdej budowie oprócz wyniku ekonomicznego z przetargu to 
jeszcze oczywiście wykonawcy poszukują oszczędności przy np. zastosowaniu 
określonych materiałów. Trzeba było wykonawcę pilnować bardzo mocno, więc 
interweniowaliśmy wielokrotnie. W związku z tym zmieniono skład osób, które 
nadzorowały tą inwestycję, ale to oznaczało, że od jakiegoś czasu ci nowi ludzie 
musieli poznać budowę, wszystko, co się działo, a to jest nieprawdopodobnie 
skomplikowana inwestycja. Zwłaszcza, że Firma wykonująca to zadanie jest 
doskonale zorganizowana, sposób organizacji pracy widoczny najpierw bardzo 
spektakularnie przy ul.Wyszyńskiego również potwierdził się przy Filharmonii. 
Powiedziałabym, że z jeszcze większą finezją to realizowali, bo przede wszystkim 
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myśląc o swoim interesie. Na usilne żądanie, nie chcę powiedzieć,  że po wielu 
awanturach, szef spółki p.Wąsowski, która jest inżynierem kontraktu powołał dwóch 
panów, którzy zaczęli nadzorować tą inwestycję, ale byli na starcie, musieli wszystko 
poznawać w szczegółach  i to nie było takie proste. W związku z tym dla nas, dla 
Wydziału Inwestycji to było bardzo trudne zadanie, każda rada budowy była z 
udziałem jednego, dwóch lub trzech pracowników Wydziału Inwestycji, a bywało tak, 
że 5-7 pracowników Urzędu, nie tylko Wydziału Inwestycji i tutaj bardzo dużą rolę 
odegrał p. Andrzej Wieczorek – plastyk miejski, jeżeli chodzi o pilnowanie jakości i 
konieczności czuwania nad technologią, jaka była stosowana. W każdym bądź razie 
wielokrotnie były takie momenty, że powinniśmy rozstać się z inżynierem kontraktu, 
bo według nas nie wypełniał wszystkich obowiązków. Inżynier kontraktu to jest 
Firma, nie mówię o przedstawicielach tylko o Firmie.   Inżynierem kontraktu to 
podmiot, który realizuje i ma zabezpieczyć specjalistów  do realizacji. Jednak podjęcie 
takiej decyzji nie jest proste, co to oznacza? Zrywamy umowę, bo oceniamy, że 
niewłaściwie wykonuje zadania, ale czy rzeczywiście niewłaściwie wykonuje zdanie 
to jest w tej chwili taki stan, który można przyjąć jako podstawę do rozwiązania 
umowy zwłaszcza, że w tym czasie poprosiłam o audyt naszą komórkę, żeby 
sprawdzić i ocenić jakość wykonywanych obowiązków przez inżyniera kontraktu. 
Krótko po tym była kontrola z NIK, kontrolująca to samo zadanie. Kontrola NIK nie 
wykazała nic, a jeśli chodzi o nasz audyt to wykazał obawy, nie fakty zaniedbań, to 
było w czasie, kiedy następowały  te zmiany personalne, chodziło o niepokój,że to 
może spowodować niedopełnienie obowiązków przez inżyniera kontraktu w trakcie 
inwestycji, która niesamowitym  tempem się toczyła, bo Firma Mostostal była 
doskonale zorganizowana. Jeszcze jest jeden taki aspekt w tej sprawie, bardzo istotny,  
nie raz BudInwent jako inżynier  kontraktu, że  w kontekście realizacji swoich zadań, 
czyli inwestorstwa zastępczego spotkała się z Firmą Mostostal. Naszą inwestycję 
realizował  oddział szczeciński, ale główna firma jest w Warszawie i powiedzmy 
sobie, że organizację kultury zarządzania jedna i druga firma zna. Mówię o tym, 
dlatego, że wielokrotnie nam się wydaje, że bardziej rozumiał inżynier kontraktu 
wykonawcę niż nas i nasze wymagania. Podsumowując, merytoryczne uzasadnienie 
na zmianę tej technologii  było jak najbardziej uzasadnione, dyskutowane. Natomiast  
odrębnym problemem było nadanie decyzji merytorycznej formalnego życia, biegu i 
zaistnienia. Teraz wiemy o tym, że p.Hepp zawalił, ale wiemy, z jakimi problemami 
musieliśmy się spotkać podczas tej inwestycji. Niektóre problemy nas zaskoczyły, a 
nie powinny się pojawić związane z życiem Wydziału Inwestycji. W tym czasie 
Wydział Inwestycji przechodził najcięższe w swoich dziejach doświadczenia. Po 
pierwsze rozpadł się, odeszli niektórzy pracownicy, między innymi pani, która 
przygotowywała materiały do przetargu, która doskonale znała każdy drobiazg tej 
inwestycji. Trzeba było zatrudnić nowego pracownika, który zagłębiałby się w tą całą 
materię, zwłaszcza, że przebieg budowy był zawsze dynamiczny, niesamowity, nie 
sposób było nie znać elementów Programu Funkcjonalno Użytkowego, albo z 
warunków kontraktowych. Kierownik wykonawcy, kierownik budowy to jest 
człowiek, który doskonale wyczuwa wszelkie słabości wykorzystując je na swoją 
stronę. W związku z tym trzeba było jak najszybciej przygotowywać nowych 
pracowników do realizacji zadania, a kierownikiem oddziału był wówczas p.Hepp. 
Ten ciężki czas, konkursy 6-7 krotne na nabór pracowników nie dawały efekty. Do 
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tego wszystkiego jeszcze budynek przy ul.Drzymały zaczął się rozpadać i Wydział 
musiał się przenieść tymczasowo na salę sesyjną. Warunki pracy były bardzo trudne, 
p.Żelazowski nie był w stanie tego utrzymać. Przedstawiam tylko stan, jaki miał 
miejsce, nie usprawiedliwiam, nie tłumaczę, ponieważ niezależnie od błędów, braków, 
kłopotów, jakie były w Wydziale Inwestycji, jeśli inżynier kontraktu, na co liczył, 
czekał opinii stanowiska Wydziału Inwestycji, zamawiającego podjął sam decyzję o 
realizacji tego zadania. Natomiast filozofia inżyniera kontraktu jest taka, skoro jest 
kontrakt tymczasowy a przez wiele godzin dyskutowałam, wytykałam, żeby wiedzieć 
jak to wyglądało. Nie ma według mnie żadnej potrzeby uszczegóławiania niczego 
więcej. Jeżeli zamawiający nic nie odpowiedział to znaczy, że zaakceptował i dlatego 
wdrożył do realizacji ten projekt. Zwłaszcza, że technologia szczegółowa dotycząca 
budowy tego parkingu, czyli realizacji projektu budowlanego miała być 
uszczegółowiona przy projektach wykonawczych. Musicie Państwo jeszcze wiedzieć 
o wielu elementach związanych z realizacją tej inwestycji. Straciłam na tej budowie 
dużo zdrowia, kosztowało mnie to dużego zaangażowania i nigdy w życiu nie 
sądziłam, że doświadczać będę takich zjawisk i że będę musiała wykorzystywać do 
realizacji tego zadania zupełnie inne talenty niż te, z którymi się liczyłam. Dochodziło 
do wielu sytuacji konfliktowych między Firmą projektową, a wykonawcą, między 
nami, a Firmą projektową, między nami a wykonawcą. Najdramatyczniejsze warunki 
realizacji tego zadania były wtedy, kiedy dochodziło do wielkiego konfliktu między 
wykonawcą a Firmą projektową. Obie firmy warszawskie, zupełnie w innej 
perspektywie oceniają wartość swoich działań. Poziom realizacji jest o wiele niższy 
niż wielu dzieł, które popełniają nasi projektanci. Mówię tutaj o technologiach i 
sposobie technicznym prezentowania projektu. Ogromne problemy spowodowała 
Firma projektowa z powodu opóźnień wielomiesięcznych, uzyskania pozwolenia na 
budowę parkingu. Po pierwsze zignorowali zmianę przepisów, po drugie robili 
projekty w taki sposób, że nie można było ich odczytać, a po trzecie  wykonawca 
przeżywał te zjawiska na odcinku głównym. Obiekt jest niesamowicie naszpikowany 
technologią i w wielu przypadkach trzeba było ściągać konstruktorów i technologów 
od innych mediów, aby móc rozszyfrować problem.  Proszę sobie wyobrazić, że przy 
realizacji tego parkingu przez 5 miesięcy później niż przewidywał harmonogram, jak 
pamiętam 20 października 2009r. pojawiło się pozwolenie na budowę zamiast w maju 
czy czerwcu jak przewidywał harmonogram. Wykonawca sam swoimi siłami tego 
projektu nie robi, jest podwykonawca, Firma projektowa nie wykonała tego projektu 
tak jak należało, ponieważ z wieloma błędami przez nasz Wydział Urbanistyki projekt 
był odrzucany aż uzyskał odpowiednią poprawność i mógł być wdrożony do realizacji. 
Przy tej  okazji pojawił się kolejny  aspekt, który zaognił niesamowicie relacje między 
wykonawcą a Firmą projektową, ponieważ firma Budopol z Warszawy 
nieprawdopodobnie ceni swoje usługi żądała takich pieniędzy, których absolutnie nie 
mogła otrzymać. Pozostałe projekty już nie zlecono Budopolowi i wówczas Budopol 
na podstawie kontraktu miał akceptować wszystkie projekty wykonawcze i tutaj też 
zafundował Budopol znaczne opóźnienia, jeśli chodzi o możliwość wykonania. 
Przeżyłam przez ten czas regularne mediacje, żeby pogodzić jedną firmę z drugą, żeby 
zabezpieczyć realizację zadań, żeby nie było opóźnienia, żeby harmonogram był 
wykonywany. To jest inwestycja dofinansowana ze środków LRPO, a poza tym  
harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia jest istotny. Natomiast, jeśli chodzi o 
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parking to jest jako poza tą częścią dofinansowaną, jest kosztem nie kwalifikowanym, 
więc kosztem nie wpływającym znacznie na realizację tego przedsięwzięcia. 
Wszystkie te elementy, które są związane z budynkiem głównym muszą być 
realizowane we właściwym tempie.  
Marcin Kurczyna- Pan Horodyski, który był u nas w zeszłym tygodniu twierdził, że 
sama koncepcja zamiany betonu architektonicznego wypłynęła z miasta, a zatem ktoś 
z miasta polecił mu  przygotowanie PFU i wpisanie  do zastosowania beton 
architektoniczny. Czy Pani ma jakąś wiedzę, żeby ktoś z Miasta taką sugestię 
przekazywał? 
Urszula Stolarska- Nie. Wydział Inwestycji zlecił opracowanie Programu 
Funkcjonalno Użytkowego i w tym przypadku nie potrzebował żadnej decyzji z mojej 
czy innej strony. Zlecił opracowanie PFU i ja przynajmniej nie wiem o nikim, dla 
kogo beton architektoniczny miałby jakąkolwiek wartość. Dowiedziałam się  dopiero 
po przyjęciu przez Wydział Inwestycji i przygotowywaniu dokumentacji do przetargu 
o tym, że jest tam beton architektoniczny. 
Marcin Kurczyna- Z wyjaśnień, które nam Pani przedstawiła wynika, że o tym, że 
będzie zamiana betonu dowiedzieliście się Państwo na etapie tego projektu 
koncepcyjnego garażu. Jeszcze przed projektem budowlanym. 
Urszula Stolarska- Jak pamiętam, p.Daniel Frąc zaprezentował koncepcję, z której 
wynikały elementy wyposażenia i od samego początku budowy kardynalną zasadę  
wpajałam wszystkim, że nie ma mowy o powiększeniu wartości inwestycji, więc jeżeli 
trzeba cokolwiek zmienić, bo będzie to w naszym interesie to zamienić, ale pod 
warunkiem, że będzie to w tej samej cenie, a lepsze niż to, co było. 
Marcin Kurczyna- Czy Pani dopytywała, bo wiemy, że jakieś zmiany miały być, jeżeli 
chodzi o to, co było w tym projekcie, który Pani mówi, że nie był wiążący, ale on 
stanowił załącznik i odpowiedzi na pytania ewentualnych oferentów w oparciu o ten 
Program Funkcjonalno Użytkowy były udzielone przez p.Horodyskiego, więc w 
jakimś sensie formalnie było istotne, jakie materiały zostaną użyte. Jeżeli pada 
informacja na etapie projektu koncepcyjnego, że będzie zmiana w stosunku do tego, co 
było w specyfikacji, bo to był załącznik do specyfikacji, czy urzędnicy żeby to 
formalnie przeprowadzić i żeby to było zaakceptowane,.... 
Urszula Stolarska-Pierwsze to administratorem w zastępstwie inwestora jest inwestor 
zastępczy, czyli inżynier kontraktu i on odpowiada za formalną i merytoryczną stronę 
przebiegu całego przedsięwzięcia. 
Marek Surmacz- Przepraszam, ale pytanie było precyzyjne na etapie PFU autorem 
odpowiedzi na pytania oferentów był p.Horodyski, kto w Urzędzie Miasta akceptował 
na podpis Prezydenta te odpowiedzi? W tych odpowiedziach bardzo precyzyjnie były 
określone parametry betonu. 
Urszula Stolarska- Jak zwykle normalna procedura, czyli przygotował projekt 
p.Horodyski, akceptuje projekt Naczelnik Wydziału Inwestycji, ja stawiałam parafkę i 
szło do Prezydenta do podpisu. To była świadomość, że ten Program Funkcjonalno 
Użytkowy jest dobry właściwy. 
Marek Surmacz- Tak!  Z betonem architektonicznym, sugestia zadającego pytanie, 
jednego z oferentów – prawdopodobnie firmy Skanska  była, że to jest parę milionów 
droższe, nie zapaliło wam się światełko? 
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Urszula Stolarska- Teraz może Państwa zaskoczę, może nie, co wiedział Pan 
Horodyski o betonie architektonicznym skoro sam wycenił parking z użyciem tego 
betonu architektonicznego w cenie jednej trzeciej tego, co wchodziło w grę w 
zamówieniu. Nie robił z tego żadnego problemu, jednej trzeciej ceny,... 
Marek Surmacz-  A może miał rację,... 
Urszula Stolarska- Być może. 
Marek Surmacz- Czy ktoś weryfikował później ten kosztorys Horodyskiego? 
Urszula Stolarska- Odpowiada za to projektant, Wydział Inwestycji to fachowcy, 
pracownicy, budowlańcy, którzy oceniają spójność tego. Mało tego inżynier kontraktu 
również musi ocenić tą spójność, merytoryczną poprawność tego całego projektu.  
Marek Surmacz- Znane są sytuacje zewnętrzne, żyjemy w pewnym otoczeniu, mamy 
doświadczenie życiowe polegające na tym, że Ministerstwo Infrastruktury prognozuje 
koszt w bardzo  kosztownych inwestycjach, czyli autostrad na określonym poziomie i 
okazuje się, że po rozpisaniu przetargu znajdują się wykonawcy o jedną trzecią, o 
jedną czwartą taniej wykonując. Dla mnie kosztorysowanie nie weryfikowane przy tak 
dużych kosztach jest dużym znakiem zapytania w dzisiejszych realiach.  
Urszula Stolarska- Właśnie po to się zleca fachowcom, projektantom no, bo ktoś inny 
może to zrobić żeby  opracować taki  kosztorys, wartości zamówienia nie robią sami 
pracownicy Wydziału Inwestycji żeby uniknąć właśnie błędów. Robią to fachowcy, 
właśnie projektanci. W związku z tym proszę teraz ocenić, czy rzeczywiście wielkim 
problemem była kwestia tego betonu architektonicznego, kiedy sam twórca Programu 
Funkcjonalno Użytkowego wycenił tak a nie inaczej. Teraz dostajemy pomysł od tego 
głównego twórcy dzieła, że, po co ani nie będzie umiał tego nikt ocenić, bo mimo 
technicznych odpowiedzi niewiadomo jak ma być to robione, w jakiej technologii? 
Jeśli chodzi o parametry samego betonu to niczym się nie różni, a przy tym betonie 
będziemy mieć przepraszam za słowo „szajs”, jeśli chodzi o elementy 
wykończeniowe. On zaproponował żeby to było spójne z budynkiem głównym,... 
Jerzy Wierchowicz- Problem w tym, że nie ma dokumentów na to, co Pani mówi, 
sama Pani powiedziała, że w Programie Funkcjonalno Użytkowym  są te cechy betonu 
architektonicznego, ale nie ma dokumentów, z których by wynikało, że rezygnujemy z 
tego betonu tylko proponujemy beton inny. Nie ma. Z tego, co Pani mówi to Pani 
sobie zdaje sprawę, że Urząd zawalił, czy to Pani, czy Wydział Inwestycji, czy 
p.Hepp, czy p.Żelazowski, czy Prezydent, to już nieistotne. Przyjęliście, że ryczałt to 
jest 100 milionów zł i w tej kwocie można mieszać do woli, no nie można mieszać. 
Gdzie jest dokument, z którego by wynikało, że rezygnujemy z betonu 
architektonicznego wartości takiej, na rzecz lepszej jakości  betonu. Nie ma czegoś 
takiego i w tym cały problem.  
Urszula Stolarska- Wiem, w czym problem,... 
Jerzy Wierchowicz- Nie ma pokrycia decyzyjnego w dokumentach i podjętych 
decyzjach, o których Pani mówi. 
Urszula Stolarska- Inżynier kontraktu nie widział żadnych potrzeb działania w inny 
sposób, dlatego o tym mówiłam.  
Jerzy Wierchowicz- Zleceniodawcy inżyniera kontraktu przecież on miał działać w 
interesie miasta,... 
Urszula Stolarska- Proszę posłuchać, ponieważ  czuję się w pewnym sensie oszukana, 
bo Pan Pocałujko nie zrobił tej kalkulacji,  zażądałam i tak długo żądałam aż 
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uzyskałam wycenę, ale nie zrobił to inżynier kontraktu, bo nie musiał, powinien to 
zrobić wykonawca, a inżynier kontraktu powinien to wymusić na wykonawcy. 
Wcześniej jeszcze zażądałam opinii prawnej, z której by wynikało, że istnieje taka 
możliwość odstępstwa od PFU, jeśli zabezpiecza to interes zamawiającego i taka 
opinia w aktach Wydziału Inwestycji jest. Mało tego na moje żądanie wykonawca 
zrobił kosztorys, który  z dziesięciokrotnymi moimi pytaniami, czy jest zrobione 
prawidłowo i w oparciu, o jakie ceny? Zrobione to zostało w oparciu o sekocenbud, 
ponieważ w sekocenbudzie  nie ma takich elementów, które można by wycenić 
elementy parkingu z użyciem betonu architektonicznego, z którego wynikają 
porównywalne miej więcej wartości użycia tego betonu policzone na 3750m3  użycia 
tego barwionego, policzone jest to, co jest widoczne gołym okiem, bo wiele 
elementów konstrukcyjnych jest niewidocznych, zasypanych w ziemi. Jeszcze 
dodatkowo inżynier kontraktu potwierdził na piśmie poprawność dokonanych 
wyliczeń, z których wynika porównywalna wartość. Mało tego to na prawdę nie był 
problem w całej tej sprawie, problemów było tysiące i innej natury, bo wynikało, że 
my się nie rozliczymy z wykonawcą na bieżąco.  Uzgodniłam z Panem Prezydentem, 
że będziemy rozliczać tą inwestycję na drodze sądowej, bo nie widzę najmniejszych 
szans abyśmy mogli rozliczyć się,.... 
Jerzy Wierchowicz- Miasto już zapłaciło 90% wartości tej inwestycji. 
Urszula Stolarska-Jakie to ma znaczenie, nie może być inaczej,... 
Jerzy Wierchowicz- Inaczej może być, można inaczej umowę podpisać,.. 
Urszula Stolarska- Inaczej to znaczy jak? Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań 
i harmonogramem płatności wszystkie te zadania były wykonywane jak należy. 
Jerzy Wierchowicz- Co Pan Prezydent wiedział najprościej mówiąc na temat zamiany 
betonu? 
Urszula Stolarska- Na niektóre pytania nie znam odpowiedzi i nie odpowiem. 
Uzgodniłam z Panem Prezydentem w czerwcu ubiegłego roku, że nie damy rady 
rozliczyć się normalnie ze wszystkimi w związku z tym zawnioskowałam do Pana 
Prezydenta o powołanie mediatora, ponieważ przy trudnych inwestycjach dawało to 
już efekt. Wystąpiłam do Pana Prezydenta, Pan Prezydent wyraził zgodę, mało tego 
musiałam negocjować ze stronami również  zgodę na zaangażowanie mediatora. W 
grudniu ubiegłego roku negocjacje prowadziłam, mimo, że wszyscy patrzyli na mnie 
dosyć sceptycznie, nie mieli zamiaru się zgodzić. Takiej potrzeby nie widział także 
inżynier kontraktu. Natomiast rozmowy były prowadzone z Panem mediatorem, który 
wielokrotnie rozwiązywał nasze problemy. 
Marcin Kurczyna- Kto przygotował odpowiedź na interpelację radnego Surowca? 
Urszula Stolarska- Pan Władysław Żelazowski – Wydział Inwestycji. 
Marcin Kurczyna- Dziwi mnie, że Pani mówi o tym, że w zasadzie gdzieś już tam na 
początku 2009r. w projekcie koncepcyjnym już wiedzieliście, że jest zmiana betonu, a 
później późną jesienią jest ta interpelacja i odpowiedź jest inna. 
Urszula Stolarska- Taka jest idea główna odpowiedzi na tą interpelację  zgodne z 
prawdą.  
Marek Surmacz-Pani  mówiła, że z euforią przyjęliśmy informację o zaprojektowaniu 
w innej koncepcji zupełnie. 
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Urszula Stolarska- Szczegóły dotyczące technologii były w projekcie wykonawczym i 
tak to zostało zapisane. Natomiast   w projekcie BudoPolu w budynku głównym nie 
było odniesienia do betonu architektonicznego. 
Marcin Kurczyna- Czy zwróciliście na to uwagę, jaki efekt był tego na etapie 
projektów wykonawczych? 
Urszula Stolarska- To mówiłam do tej pory było uzasadnieniem na to, że nie ma, co 
męczyć się, zajmować się tym betonem architektonicznym, bo on nie da żadnego 
efektu. Wizja głównego projektanta  była zupełnie inna,... 
Marcin Kurczyna- Rozumiem, ale czy w takiej sytuacji nie należało przynajmniej 
formalności dopełnić skoro Państwo wiecie, że jest zamiana, jest interpelacja, wszyscy 
w Mieście odpuszczają sobie jakby kwestię formalną, zmiany tej sytuacji czy chociaż 
uregulowania, bo od kilku miesięcy to funkcjonuje? Wszystko idzie dalej, nikt tych 
formalności  nie dopełnił, nikt nie zwracał na to uwagi. 
Urszula Stolarska- Pytania były, ale za formalną stronę odpowiada inżynier kontraktu i 
Wydział Inwestycji,... 
Marcin Kurczyna- Tak, ale we współpracy z Państwem, z dołączonych do kontraktu 
wynika, że jest współpraca między inżynierem kontraktu a zamawiającym. 
Urszula Stolarska- Oczywiście, nie ulega wątpliwości, że ta strona formalna jest 
niedopełniona i dlatego,..... 
Jerzy Wierchowicz-  Do p.Heppa wpłynęło pismo i wszystko się urywa, a Pani mówi, 
że o wszystkim wiedzieliście tylko nie zareagowaliście, w żadnych dokumentach nie 
ma zgody zamawiającego, czyli Miasta. 
Urszula Stolarska-Przecież ja to potwierdzam, od strony formalnej,... nie wiem, 
dlaczego? Być może pracownik zawalił, ale inżynier kontraktu nie widział takiej 
potrzeby, proszę mi wierzyć. Dlatego zaproponowałam Panu Prezydentowi taka drogę 
rozliczeń sądowych, bo nie widziałam innych szans,... 
Marcin Kurczyna-  Rozumiem, że  inżynier kontraktu jest człowiekiem do pilnowania 
inwestycji i mamy tam faktycznie wskazówki jak się ma zachować, ale coś, czego ja 
nie rozumiem, jeżeli chodzi o Miasto to, że Państwo dokonaliście zamówienia 
publicznego  i chociaż w tym zakresie  powinniście się asekurować.  Jeżeli  
dokonujemy jakieś zmiany czegokolwiek, że jednak za zakres zamówienia 
publicznego odpowiadacie Państwo jako Miasto. Jeżeli coś się dzieje z tą umową już 
zawartą w trakcie zamówienia publicznego, jakieś zmiany następują, a mówimy o 
umowie z 2008r. kiedy są już te zmiany bardzo rygorystycznie wprowadzające 
możliwość zmieniania umów zamówień publicznych, to ktoś z Miasta powinien tego 
pilnować. Przynajmniej na tym etapie, a tego w ogóle nie widzimy, jeżeli chodzi o to 
postępowanie ze strony Miasta.  
Urszula Stolarska- Myślę, że powiedziałam wszystko to, co w sprawie miało miejsce i 
ponieważ nie ma i nie było dokumentów, które powinien stworzyć inżynier kontraktu 
wraz z Wydziałem Inwestycji, dlatego też to, co się w tej chwili dzieje i to, co 
zaserwował Pan Prezydent jest zgodne z moim wnioskiem do Pana Prezydenta. 
Jednocześnie zleciłam, aby przygotować od strony prawnej sposób wyciągnięcia 
konsekwencji na bazie zawartej umowy z inżynierem kontraktu, są pewne elementy, 
które wskazują, że nie są wypełnione wszystkie jego obowiązki, także te zadania 
zostały przez mnie zlecone. 
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Jerzy Wierchowicz- Pani Prezydent, czy jest jakiś dokument, z którego wynikałaby 
równowartość tej zamiany? 
Urszula Stolarska-Tak już o tym mówiłam, Wydział Inwestycji ma je. 
Jerzy Wierchowicz- Jest podejrzenie, że Miasto straciło, bo wylano tańszy beton 
zamiast droższego, a zapłacono za droższy. Jeżeli jest takie wyliczenie, o który Pani 
mówi, no nie mam tego wyliczenia, ale Pan Żelazowski nic na ten temat nie 
powiedział. 
Urszula Stolarska- Pan Żelazowski tego nie ma tylko Wydział Inwestycji tym, 
dysponuje, Pan Prezydent zlekceważył również ten dokument. 
Jerzy Wierchowicz- Czy to jest pismo? 
Urszula Stolarska- To jest pismo wystosowane  przez Mostostal i jednocześnie 
zawierającą pisemną ocenę tej kalkulacji wykonaną przez firmę wykonawcy. 
Jerzy Wierchowicz- Kalkulacji, coś za coś? 
Urszula Stolarska- Tak, jak już mówiła dziesięciokrotnie pytałam szefów Mostostalu. 
Jerzy Wierchowicz- To Mostostal pisze do Miasta, tak? 
Urszula Stolarska-Mostostal pisze do inżyniera kontraktu,  już nie pamiętam, czy do 
Miasta czy do inżyniera kontraktu. Stroną jest inżynier kontraktu, więc chyba do 
inżyniera kontraktu. 
Jerzy Wierchowicz- Stroną jest Miasto. 
Urszula Stolarska- Stroną w tych relacjach jest inżynier kontraktu. 
Jerzy Wierchowicz- W sensie prawnym stroną jest Miasto. 
Stefan Sejwa- Pani nam trochę przybliżyła ten klimat, który przebiegał, jeżeli chodzi o 
realizacje przedsięwzięcia, ale szczerze mówiąc nie uzyskałem wiedzy na interesujące 
mnie pytania i problemy związane z następującą kwestią. Przedtem twierdziliście, że 
wiedzieliście o zamianie betonu, w mediach były wypowiedzi ze strony Prezydenta i 
również Pani, że byliście powiadomieni i wiedzieliście o zamianie betonu. Ta sesja 
listopadowa wykazała sytuację trochę patową i po tej sesji w 2010r. zaczęła zmieniać 
się  cała interpretacja, że nie wiedzieliście o zamianie betonu, że sprawa jest robiona 
poza wiedzą zamawiającego. Nas interesuje to jako kwestia podstawowa, bo ktoś poza 
inżynierem kontraktu musiał zadecydować lub współdecydować o tym, że zmieniamy 
beton. Z wypowiedzi osób, z którymi wcześniej rozmawialiśmy i z Pani wypowiedzi 
nie ma przybliżenia sugestii, która z podmiotów głównych czy osób o tym 
zdecydowała, są pewne sugestie, które nie wskazują, kto to mógł zrobić. Mało tego, 
pytam o to, dlatego, że jest to również pewien problem związany z pierwszym 
zadziałaniem, a więc kwestią, jeżeli przetarg był zrealizowany na określonych 
warunkach z użyciem tego betonu, to, kto i dlaczego miał prawo to zmienić w 
kontekście przepisów prawa zamówień publicznych i szeregu  innych obwarowań, 
które są z tym związane. Problem dotyczy również tego, jaki jest skutek finansowy 
całego tego przedsięwzięcia, bo to, że pokazało się w tej chwili wyliczenie zespołu 
powołanego przez Prezydenta, że 5,6 mln zł Miasto jest stratne i będzie egzekwowało 
zwrot tej kwoty, tam było 1,8 mln zł beton, a 3,8 mln zł kwestie drewna i kamienia, bo 
do tego jeszcze nie doszliśmy. Bardzo się ciszę, że Panią słucham, bo pewien klimat 
nam Pani przedstawia, ale faktologicznie  w sensie takich prawnych decyzji 
podejmowanych nie przybliżyli śmy tą wypowiedzią naszej wiedzy. To jest cały 
problem. Opierając się na dokumentach nam dostarczonych, 17.11.2009r. jest pismo, 
w którym pozostawiona jest dla zamawiającego, czyli dla Miasta w szansach 
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alternatywach, czy jak to nazwać prowadzenia jeszcze tego kwestionowanego betonu 
architektonicznego. Nie była podjęta jeszcze w tym czasie żadna decyzja i w piśmie, 
które mamy w materiałach jest, że decyzja należy do zamawiającego. Nie możemy, 
więc przyjąć takiej interpretacji, że poza plecami zamawiającego, czyli Miasta ktoś 
inżynier kontraktu, czy inny podmiot podjął decyzję i o czym do końca Miasto nie 
wiedziało. To jest trochę taka kwestia naciągana tutaj, jeżeli chodzi o próbę 
sugerowania takiego rozwiązania. Spodziewałabym się jednak bardziej konkretnej 
rozmowy w sensie  takim, dlaczego najpierw mówiliście z Prezydentem  zgodnym 
chórem, że wiedzieliście o zmianie betonu. Później  nagle zmieniacie opcję, że nie 
wiedzieliście o zmianie betonu. Kto bardziej konkretnie podjął decyzję, bo nie wierzę, 
że inżynier kontraktu bez wiedzy zamawiającego mógł to zrobić. Mało tego, jeszcze 
pamiętam taką rzecz, że przy wszystkich informacjach realizacji inwestycji Centrum 
Edukacji Artystycznej Pani przedstawiała Radzie Miasta powierzchowną informację 
ogólną, że w zasadzie nic się nie działo. Z informacji, z wypowiedzi dnia 24 czerwca 
2009r. nic nie wynikało do listopadowej sesji 10.11.2010r., że wszystko przebiega bez 
problemów, że wszystko przebiega bardzo dobrze, że nie ma tutaj żadnych zdarzeń, 
które by wskazywały na jakieś zakłócenia, itd. To jest też takie specyficzne, ale 
podarujmy już sobie ten wątek, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie szczegóły 
mogły być radnym przedstawiane. Wracając, dlaczego jest taka sytuacja, że do 
27.11.2009r. jest jeszcze dowolność podjęcia decyzji, a decyzja jest nie podjęta i kto 
bardziej konkretnie tą decyzję podejmuje i dlaczego Wy, z Prezydentem, wiedzieliście 
o zmianie, a później, że nie wiedzieliście. 
Urszula Stolarska- Do  11.11.2010r. bez jakiegokolwiek przygotowania, bez 
jakiegokolwiek uzgodnienia, bo na wielki atak przy prezentowaniu uchwały związanej 
z koniecznością zabezpieczenia środków dodatkowych mówiliśmy z p.Żelazowskim to 
samo i prawdę. Proszę mi nie mówić, że co innego mówiliśmy i co innego mówimy. Ja 
z p.Żelazowskiem,  ponieważ uczestniczyliśmy w całym tym procesie, mówiliśmy 
zgodnie z prawdą. Użyję określeń, których używałam przy wypowiedzi, ponieważ był 
projekt autorski ze względu na propozycje głównego projektanta nastąpiła ta zmiana.  
Dzisiaj nie ma powodu żeby cokolwiek zmieniać, proszę wypowiedzi Pana Prezydenta 
nie łączyć z moimi wypowiedziami, bo ja za to nie mogę odpowiadać. Natomiast 
przebieg wszystkich zdarzeń, które doprowadziły do takiej sytuacji wydawało mi się, 
że wytłumaczyłam w sposób jednoznaczny. Przebieg był taki, że według inżyniera 
kontraktu, to że dyskutujemy, to, że tyle osób w tym uczestniczy przyjmuje, że jest to 
interes dla miasta, że będzie to lepsze rozwiązani niż to, które było doprowadziło do 
tego, że projekt  budowlany już nie zawierał betonu architektonicznego. To jest 
najbardziej konkretna odpowiedź w całej tej sprawie. W związku z tym nigdy nie 
zaistniała nawet minuta, że ja mówiłam, co innego, niż to, co mówię. 
Stefan Sejwa- Nagle się stało, że projekt budowlany nie zawierał już  betonu 
architektonicznego. 
Marek Surmacz- Wynika, że to wszystko było akceptowane od samego początku. 
Marcin Kurczyna- Projekt koncepcyjny już to zawierał. 
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Marcin Surmacz- Koncepcja była akceptowana, była przyjęta, że będzie 
oszczędnościowa, że będzie można wykorzystać środki na inne materiały. Nie 
dopełniono żadnych formalności w tej sprawie. 
Urszula Stolarska-  Nie jestem pracownikiem Wydziału Inwestycji, ponieważ ja 
również badam, kontroluję, często musiałam pomagać i wspierać Wydział Inwestycji, 
który działał w bardzo trudnych warunkach. Pan Żelazowski szedł na emeryturę. 
Marek Surmacz-Pan Żelazowski nie szedł na emeryturę. Jest Naczelnikiem Wydziału, 
Pani ma świadomość tego, że trwa postępowanie sądowe, Naczelnik jest pod 
zarzutami, prowadzi inwestycję, jakiej Miasto jeszcze nie prowadziło za 130 mln zł. 
Prowadzi inwestycję i w pewnym momencie w kierownictwie miasta się urodziło 
przeniesienie tego przewodnika inwestycyjnego do innej roli. Przenosi się go z dniem 
1.01.2010r. na finale  przy tych wszystkich perturbacjach, o których Pani mówi. 
Doświadczony inżynier prowadzący inwestycje przechodzi na inne stanowisko pracy, 
mimo, że jak Pani mówi Wydział był w konkretnej rozsypce, musieliście szukać ludzi, 
a sami podejmujecie decyzję destrukcyjną. Nagle okazuje się, że przenosicie 
p.Żelazowskiego na stanowisko pełnomocnika Prezydenta i nadal on funkcjonuje 
przez  rok i to nic nie zmienia w relacji między Prezydentem Miasta, a generalnym 
wykonawcą, inżynierem kontraktu. Nadal wszystko jest skomplikowane, gdzie jest 
dobro tego pomysłu, aby Żelazowskiego uczynić pełnomocnikiem i urwać 
Wydziałowi w tej trudnej sytuacji organizacyjnej, przenosiny, personalnie uciąć łeb 
krótko mówiąc. 
Urszula Stolarska- Filozofia Pana Prezydenta była taka, że chodziło o to, aby 
zabezpieczyć od strony funkcjonalnej przyszły obiekt. To jest naprawdę 
skomplikowana materia, chodziło o to, aby był ktoś, kto będzie wiedział gdzie się 
wszystko znajduje,... 
Marek Surmacz- Dlaczego p.Żelazowski? 
Urszula Stolarska- To pytanie jest nie do mnie. 
Stefan Sejwa- Jest instrukcja obsługi. 
Marek Surmacz-Pani zaangażowanie w prowadzenie tej inwestycji, przecież nie 
bezpośrednie, bo Pani nie prowadziła bezpośrednio tej inwestycji, Pani była 
kierownikiem nadzorującym Wydział Inwestycji z Żelazowskim  na czele i 
praktycznie całe zamieszanie wokół tej sprawy, zamiany tego betonu dotyczy czasu 
podejmowania decyzji prowadzenia, uzgadniania, czyli jakieś zawinienie pozostaje po 
stronie Wydziału Inwestycji. Obciąża oczywiście p.Żelazowskiego i ja nie mam 
żadnych wątpliwości, bo wszystkie rozstrzygnięcia, podstawy rozstrzygnięć zapadały  
właśnie wtedy, kiedy był Naczelnikiem Wydziału. Pani jest powoływana na 
stanowisko Prezydenta na kolejną kadencje i pamiętamy otoczenie tej decyzji, a 
przecież już w tym czasie buzuje wszystko pod spodem. Mamy wypowiedzi, są 
interpelacje, jest nowa kadencja, mamy w styczniu cząstkowe wypowiedzi 
p.Prezydenta, które są bardzo zbieżne  z tym, o czym Pani mówi. Pan Prezydent 
powiedział, że nikomu przy zdrowych zmysłach  nie mogło się zmieścić w głowie 
żeby robić beton architektoniczny i zakopać go pod ziemię. Podzielamy ten pogląd. 
Tylko skąd się to znalazło w PFU i później potwierdzane wielokrotnie w pytaniach 
oferentów.  Pani jest odwołana ze stanowiska, a ma Pani największą wiedzę 
szczegółową, uczestniczyła Pani w naradach, itd. Pani zdawała sobie sprawę, że 
Wydział tego nie ogarnia. Dlaczego przy tak potężnych wydatkach budżetowych nie 
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urodził się pomysł u Pani, u Pana Prezydenta w tych naradach, aby wywołać zespół 
dobrej kadry, dobrze opłaconej w imieniu  Miasta, oprócz inżyniera kontraktu, bo jak 
zauważyliście, że inżynier kontraktu zachowuje się jak chorągiewka, pogrywa sobie z 
głównym wykonawcą. Znamy reguły wywoływania, zawierania umów, itd. 
Urszula Stolarska- Moje wnioski na temat zatrudniania ludzi za większe pieniądze 
zawsze trafiały w kąt, ponieważ mamy mało pieniędzy i tyle. Byliśmy od tego żeby 
rozwiązywać problemy i krok za krokiem rozwiązywaliśmy te problemy, co 
powodowało, że przecież harmonogram realizowany całego zadania obroniliśmy 
wielokrotnie. Działania, które mogłyby doprowadzić do tego, że dostaniemy byle, co 
zamiast odpowiedniej jakości materiały. Rozwiązywaliśmy problemy i z punktu 
widzenia tego, co się stało z tym betonem architektonicznym, ponieważ ja 
stwierdziłam, że upłynął określony czas, że się nie dogadałam, że inżynier kontraktu 
nie dostał stanowiska od Wydziału Inwestycji- od zamawiającego i prowadził, 
nadzorował w taki a nie inny sposób realizację zadania, dlatego podjęłam te kroki, o 
których mówiłam. Uzgodniłam z szefem powołanie mediatora i rozliczenie inżyniera 
kontraktu za jakość wykonywanej pracy. Proces inwestycyjny trwa, jeszcze trwa i 
gdyby to było możliwe to byłoby rozwiązane, ale nie było. Inżynier Kontraktu nie 
pomagał, miał inną praktykę, miał inną wiedzę. Jest opinia prawna o inżyniera 
kontraktu tego, który za to odpowiada, za legalność, za poprawność, za spełnienie 
wszystkich przepisów wynikających z realizacji przedsięwzięcia, że istnieje 
możliwość odstępstwa od PFU. Ja tego żądałam a On potwierdzał, że to jest, więc 
wszystkie te czynności, które mogłam wykonać z punktu widzenia nadzoru i troski o 
legalność postępowania podejmowałam, ale pewnych rzeczy nie dało się zrobić, bo się 
coś zdarzyło, czyli p.Hepp nie przekazał dalej,... 
Marek Surmacz- Mam wrażenie, że p.Hepp funkcjonował w atmosferze pełnej 
akceptacji tej zamiany, nie chciałbym, aby dzisiaj p.Hepp został ofiarą całego 
zamieszania, bo on był urzędnikiem uczestniczącym w naradach, spotkaniach, 
uzgodnieniach i wszędzie była akceptacja powszechna to on się nie mógł inaczej 
zachować. 
Urszula Stolarska- Ale czego akceptacja powszechna? 
Marek Surmacz-Była akceptacja w 2009r.,.... 
Urszula Stolarska- Akceptacja pomysłu zamiany,... 
Marek Surmacz- Nie pomysłu, papiery jak spływały jesienią 2009r. to już było bez 
znaczenia czy one są puszczane w obieg, czy nie, ponieważ od wiosny 2009r. była 
akceptacja dla koncepcji betonu konstrukcyjnego. 
Urszula Stolarska- Inżynier kontraktu słyszał ode mnie wielokrotnie robota na 100%, 
dokumenty na 200%, ale nie zrobił tego przy pomocy niestety wpadki pracowników 
Wydziału Inwestycji. Dlatego były moje takie działania, żeby móc to zrealizować w 
trakcie inwestycji, na zakończenie. Nie wiem jak sprawa teraz wygląda, bo wszyscy 
dostali „małpiego rozumu” tylko, dlatego, że Państwo się tym interesujecie, tylko, 
dlatego, że obywatel Gorzowa zaniepokojony dokonał zgłoszenia do Prokuratury całej 
tej sprawy i nie mam żadnej informacji, co się teraz dzieje. Jeśli chodzi o relację z 
inwestycji  tak jak wszystkich innych zadań, rozwiązywaliśmy problem, udawało się 
rozwiązać problem, realizowaliśmy zadania, mimo, że nas to dużo kosztowało, ale  w 
tempie jak  przewidywał harmonogram. Natomiast, jeśli chodzi o parking to było 
wiadomo, że termin nie dotrzymany, że nie zrealizujemy, bo wykonawca nie wypełnił 
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swoich obowiązków zgodnie z harmonogramem. To wszystko było prezentowane, 
zdawałam sprawozdanie z realizacji. Mówiłam, dlaczego ten projekt został z 
opóźnieniem zrealizowany i dlaczego pozwolenie na budowę było parę miesięcy 
później. 
Stefan Sejwa- Kto miał prawo według Pani wiedzy, a kto nie miał prawa zadecydować 
o zmianie betonu? Krótko, kto miał, a kto nie miał prawa? 
Urszula Stolarska- Nie może mi Pan zadawać takiego pytania, kiedy ja powiedziałam 
to, co powiedziałam. Procedura prawidłowa i warunki kontraktowe są takie, że 
inżynier kontraktu w tej sprawie  nie ma kompetencji podejmowania decyzji, że 
powinien tą decyzję podjąć zamawiający, ale od strony formalnej nie dopełniono tego 
obowiązku. Wytłumaczyłam już wcześniej, dlaczego, bo inżynier kontraktu nie 
widział takiej potrzeby. Dodam jeszcze, że inżynier kontraktu uważa, że ci ludzie 
przedstawiciele Wydziału Inwestycji, którzy uczestniczą, plastyk miejski,  są 
uprawomocnionymi przedstawicielami zamawiającego, a zatem uzgodnienia, które 
były robione na naradach budowy lub innych okolicznościach dla niego są wiążące. 
Taką teorię, taką filozofię prezentował inżynier kontraktu. Niestety ja nie byłam w 
stanie niczego więcej wyegzekwować. 
Stefan Sejwa- Wobec tego podzielam tą opinię, że tak to powinno być, ale dlaczego po 
interpelacji Surowca gdzie jeszcze była możliwość zadziałania zamawiający, czyli 
miasto nie wyegzekwował zgodności z PFU,  dlaczego odpuszczono to, była jeszcze 
szansa. Po interpelacji radnego Surowca jeszcze był czas, dlaczego nie 
wyegzekwowano tego? 
Jerzy Wierchowicz- Z tych dokumentów wynika, że nadal trwała korespondencja, z 
której wynikało, że będzie beton techniczny, a w odpowiedzi dla Surowca jest 
napisane, że nic się nie zmieniło. 
Sebastian Pieńkowski- Czy projekt jeszcze wówczas nie istniał? 
Marek Surmacz-Nie, projekt budowlany był trzy miesiące później. 
Sebastian Pieńkowski- Jest informacja, że już w maju istniał projekt. 
Urszula Stolarska-Koncepcja projektowa była. 
Stefan Sejwa- Po koncepcji jest projekt budowlany, a dopiero później jest projekt 
wykonawczy. 
Marek Surmacz- Rozstrzygnięcia zapadały dopiero na początku roku 2010.  
Urszula Stolarska-Proszę sobie wyobrazić jeszcze jedną rzecz, zgodnie z 
harmonogramem projekt powinien być z pozwoleniem na budowę w maju lub czerwcu 
2009r., ale go nie było. 
Sebastian Pieńkowski- Pan Mitka twierdził o ile pamiętam, że  w maju był projekt. 
Urszula Stolarska-Nie, sama byłam zaangażowana,.... 
Sebastian Pieńkowski-Skąd Pan Mitka miał takie informacje? 
Urszula Stolarska-Spojrzał może na analizę dokumentów, jakie miał, trudno 
powiedzieć. 
Marek Surmacz-Czy za tym stwierdzenie, że ta inwestycja w dużej mierze w tej części 
garażowej, bo my nie próbujemy zajmować się tą główną częścią inwestycji, bo i tam 
prawdopodobnie byśmy znaleźli podobne zachowania. Czy nie wyszło na to, że wiele 
czynności było załatwianych w dorozumieniu i na „gębę” krótko mówiąc? Projektu 
nie było, korespondencji nie ma, inżynier kontraktu domniema, że najniższy 
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pracownik Wydziału Inwestycji ma kompetencje rozstrzygania w imieniu 
zamawiającego przy inwestycji za 130 milionów złotych. 
Urszula Stolarska- To nie wygląda tak strasznie jak Pan przedstawia, bo rzeczywiście 
szumu, zamieszania, egzekwowania jakichkolwiek obowiązków to było bardzo dużo. 
Pana Wąsowskiego wzywaliśmy wielokrotnie na dywanik. 
Marek Surmacz- Przedstawiciela generalnego wykonawcy? 
Urszula Stolarska- To jest Prezes Spółki. 
Marek Surmacz- Problemy pojawiły się praktycznie w zasadzie od samego początku, 
czy nie wzięliście maczugę do ręki i nie pokazaliście, że jesteście w stanie zerwać 
umowę? 
Urszula Stolarska-Tak, oczywiście. 
Marek Surmacz-Dlaczego nie zerwaliście umowy? 
Urszula Stolarska-Proszę ocenić powiedzmy sobie efektywność takiej decyzji? 
Zrywamy umowę z inżynierem kontraktu, bo jesteśmy niezadowoleni, realizacja 
budowy idzie niesamowicie, strasznie. Dbając o swój interes Firma wykonawcza 
doskonale zorganizowana, każdą naszą słabość dziesięciokrotnie wykorzysta, a teraz 
przy tej słabości,.... 
Stefan Sejwa- Czy może Pani podać przykład wykorzystania tej słabości, jakiś jeden? 
Jerzy Wierchowicz- Macie silnego przeciwnika i macie bardzo słabego pomocnika, 
czyli swojego przedstawiciela. Cały czas działacie, mimo, że on jest słaby 
nieporównywalny do wykonawcy. 
Urszula Stolarska- No właśnie chce doprowadzić do tego żebyśmy ocenili wspólnie 
czy rzeczywiście należało podjąć taka decyzję. Po pierwsze zerwanie tej umowy 
spowodowałoby, sparaliżowanie procesu inwestycyjnego przy tej mizerii 
merytorycznej pracowników Wydziału Inwestycji zanim wybralibyśmy nowego 
inżyniera kontraktu upłynęłyby ze trzy miesiące. Trzy miesiące to jest niesamowicie 
długi czas dla realizacji na tym etapie przedsięwzięcia. Druga rzecz ten inżynier 
kontraktu też był podczas pierwszej próby tej nieudanej inwestycji, doskonale znał 
całą dokumentację i ze względu na znajomość całej materii, cały projekt,  wygrał ten 
przetarg za bardzo, bardzo atrakcyjną cenę. W tym przetargu na inżyniera kontraktu 
startowało 7 czy 8 firm już nie pamiętam dokładnie. Chociaż proszę mi wierzyć z 
mojej trzyletniej praktyki oceniam, że nie ma dobrych inżynierów kontraktu. Najlepsi  
miejscowi inżynierowie mieli cenę o 60-70 % wyższe, czyli  bez szans na realizację, 
bo my musimy wyłaniać w przetargu najniższe oferty. Wobec tego trzeba było zrobić 
tą dyskusję, co się nam bardziej opłaca, czy sparaliżowanie tej inwestycji na 2-3 
miesiące, czy jednak podejmowanie wszelkich prób i egzekwowanie tego, co się da w 
procesie inwestycyjnym, a potem ocena? 
Jerzy Wierchowicz- Czy była taka dyskusja? 
Urszula Stolarska- Oczywiście. 
Jerzy Wierchowicz- W jakim gronie była ta dyskusja? 
Urszula Stolarska-Wydział Inwestycji, Ja, p.Mitka, a wcześniej p.Żelazowski, przecież 
my włosy z głowy wyrywaliśmy. Pana Wąsowskiego wielokrotnie wzywaliśmy, aby 
wymagać jakości pracy, dyscyplinować.  
Jerzy Wierchowicz- To jest smutny obraz miasta. 
Marek Surmacz- Pamiętam takie zdarzenie dotyczące budowy stadionu piłkarskiego 
we Wrocławiu, tam w pewnym momencie dokładnie te same problemy, nawet pewne 
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zagrożenie z Unii Europejskiej, interwencje rządu niemieckiego w tej sprawie, ale 
odważono się i zerwano umowę z firmą niemiecką. 
Urszula Stolarska- Tak, ale chodziło nie o inżyniera kontraktu tylko wykonawcę. Tą 
analizę przeprowadzaliśmy i oceniliśmy, że więcej stracimy, nie damy rady udźwignąć 
tej inwestycji zakładając, że inżynier kontraktu zmitygował się i dał dwóch ludzi, 
którzy są murem na tej inwestycji i pracują inaczej. Tylko ich myślenie jest takie, że to 
my wymagamy rzeczy, których nikt nie wymaga, że nasze wymagania są 
wygórowane. Wielokrotnie potem w trybie nadzoru  po stronie inżyniera kontraktu 
przyjeżdżał Pan Pocałujko, który już realizował inne zadanie i zapewniał mnie, że 
będzie wyjątkowa ta inwestycja. Wracając do parkingu to jestem przekonana, że 
mamy najpiękniejszy parking w Europie. 
Sebastian Pieńkowski- Czy rzeczywiście ma Pani wiedzę, że było kilka wycen 
parkingu z tak rozbieżnymi kwotami, czy  ktoś weryfikował te wyceny szacunkowe? 
Urszula Stolarska-Przetargu? 
Sebastian Pieńkowski- Na etapie projektowania. 
Urszula Stolarska- Na etapie projektowania Pan Horodyski opracowując Program 
Funkcjonalno Użytkowy dostał również zlecenie określenia wartości przedmiotu 
zamówienia. 
Sebastian Pieńkowski- To była jedna wartość, nie było innych? Czy ktoś to 
weryfikował? 
Urszula Stolarska- Pracownicy Wydziału Inwestycji zawsze to robią i inżynier 
kontraktu. 
Sebastian Pieńkowski- Czy zgodzono się z tą wyceną? 
Urszula  Stolarska- Nikt nie kwestionował, nikt nic nie zmienił, taka wartość się 
znalazła w określeniu całej wartości szacunkowej tego  przedsięwzięcia i powiem, że 
to było 122 miliony zł przy takiej niskiej cenie parkingu netto za całość. Parking był za  
niewiele ponad 5 mln zł. Na moje żądanie wycena tego parkingu z użyciem lepszej 
jakości tych materiałów wykończeniowych przy dziesięciokrotnym potwierdzeniu, że 
najlepsi kosztorysanci przy pisemnym potwierdzeniu poprawności tej kalkulacji nie 
mogły powodować innego myślenia, że to jest super interes niezależnie od niestety 
braku drogi formalnej, która powinna  w sposób idealny być przeprowadzona. Pan 
Prezydent zleca kosztorysantowi zrobienie wyceny i mamy taką a nie inną. Jestem 
przekonana, że jak postawimy 5 kosztorysantów to każdy zrobi inną wycenę. Jeśli ten, 
kto zrobi wycenę, która jest, ale ja jej nie miałam okazji widzieć, na skutek zadanych 
pytań potencjalnych oferentów takiego betonu były skalkulowane koszty w tym 
kosztorysie i ta osoba nie zwróciła się do podmiotu, który zaopatrywał Mostostal to 
ten materiał nie ma żadnej wartości według mnie. Od pewnego czasu już nie chciałam 
rozmawiać i uważam, że nie jest partnerem do rozmowy kierownik tej budowy tylko 
rozmawiałam z dyrektorami Oddziału. Jak już było wiadomo, że te ostatnie pół roku 
jest najważniejsze w tej inwestycji, kiedy koniec wieńczy dzieło, elementy 
wykończeniowe i jakość wykonanych prac jest niezmiernie ważna uzgodniliśmy 
cotygodniową wizytę i nadzór nad wykonawstwem, kontrolę. Przy mnie wykonywał 
telefon do swojego dostawcy i zadając pytania dotyczące różnicy cen między betonem 
zwykłym o tych parametrach  technicznych, jakie są wymagane, a tym barwionym w 
masie, chodzi o dodatek tego białego cementu, porównywalne było z tym 
wynikającym z kalkulacji.  
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Marek Surmacz- Czy wie Pani, że w Gorzowie jeszcze nikt nie zrobił betonu 
architektonicznego, w okolicy też nie, a najbliżej dopiero w Berlinie. 
Urszula Stolarska-Próby podejmowane spełzły na niczym, bo jest kłopot,  bo tak 
naprawdę niewiadomo,... 
Marek Surmacz- W Polsce jest kilka wytwórni betonu zdolnych do wyprodukowania 
takiego betonu. 
Stefan Sejwa- Z dokumentacji nam danej mam tu kilka wątków. Dnia 05.11.2010r. jest 
pismo miasta przez Panią podpisane o opóźnieniach w dokumentacji, żeby 
aktualizować harmonogram prac, pismo przesłane do wykonawcy i wszystkich 
zainteresowanych stron. Dopiero 05 listopada nastąpiło takie zadziałanie z tym, że 
wśród tych dokumentów braku haromonogramu prac, na który się powołuje z dnia 
08.04.2010r. Dnia 23.11.2010r. jest odpowiedź wykonawcy na to Pani pismo, że są 
rzeczywiście opóźnienia, bo jest zamiana projektu garażu. Następują uzgodnienia 
projektów wykonawczych i będzie aneks do decyzji pozwolenia na budowę na styczeń 
2011r. Pojawia się też taka opinia z 14.01.2011r. dotycząca projektu wykonawczego 
garażu i jest takie dziwne stwierdzenie: „ projekt wykonawczy zgodnie z projektem 
Budopol, który był podstawą do udzielenia pozwolenia na budowę, a w projekcie 
budowlanym jest zaakceptowanie przez Urząd Miasta uwag zamawiającego, ale też  ze 
stwierdzeniem, że nie ma konieczności malowania ścian parkingu i zrezygnowano z 
betonu architektonicznego”. To jest na str. 104-105 materiałów, które otrzymaliśmy, 
takie wątki szczegółowe się pojawiają. Główny projektant uzgodnił opracowany 
projekt wykonawczy z wykonawcą, który jest zgodny z projektem budowlanym, a 
inżynier kontraktu nie wniósł uwag i opiniuje pozytywnie całe przedsięwzięcie. To jest 
taki przykład specyficznej korespondencji. Zmiany były, ale cały czas mam wrażenie, 
że Miasto nie było tym podmiotem mocnym, decydującym o wszelkich zmianach i 
wszelkich działaniach podejmowanych, chociażby na przykładzie tych cytowanych 
fragmentów dokumentów. 
Urszula Stolarska- Ostateczne ukształtowane okoliczności tego pisma kształtem, który 
ma się znaleźć w dokumentacji powykonawczej, znalazły się projekty wykonawcze z 
uszczegółowieniem. Fidyk wcale nie wymaga żeby były projekty wykonawcze, to 
myśmy się upierali, a mało tego wykonawca na bazie Fidyka wcale nie ma obowiązku 
uszczegółowień, to nie jest projekt, to nawet nie jest uznawane jako projekt tylko 
uszczegółowienie projektu budowlanego. Proszę sobie wyobrazić, że wykonawca i 
inżynier kontraktu nie widział niczego złego, nie chciał w ogóle robić projektu 
wykonawczego, bo dla takiego obiektu jak parking uważano, że wystarczy projekt 
budowlany. My wymagaliśmy, żądaliśmy i dlatego te projekty zostały wykonane. W 
technologii, praktyce budowlanej jak twierdzi doświadczony  wykonawca nie ma 
potrzeby  opracowania projektu wykonawczego, ale my chcieliśmy być tutaj,... 
Marek Surmacz- Z punktu widzenia wykonawcy i nadzorcy to jest prosta droga,  mniej 
dokumentów, mniej obowiązków. 
Urszula Stolarska- Domagaliśmy się tych dokumentów. 
Sebastian Pieńkowski- Pani mówiła, że garaż ma kosztować niewiele ponad 5 mln zł, 
a ja mam odpowiedź Prezydenta gdzie jest mowa, że Miasto zapłaciło 19,3 mln zł. 
Urszula Stolarska-Mówiłam o tym, co wynikało z kalkulacji. 
Sebastian Pieńkowski- Nie bardzo rozumiem, czy była jakaś wstępna kalkulacja, która 
określała wartość inwestycji, a później jest taki wzrost? 
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Urszula Stolarska-Pan Horodyski zrobił to jak widać źle. To było chyba samo boisko, 
ponieważ to są prawie trzy „orliki” to, co jest na parkingu. My realizowaliśmy „orliki” 
i wiemy, za jaką cenę. 
Marek Surmacz- Te 5 mln zł to może kalkulacja przewyższenia wynikającego z 
betonu architektonicznego, to by było bardziej prawdopodobne. 
Stefan Sejwa-  Przy „orlikach” ta warstwa ziemno-betonowa,... 
Marek Surmacz- Tutaj podbudową jest trzypoziomowy garaż podziemny. 
Stefan Sejwa- Tak, ale Pani Prezydent mówi przykład „orlika”, który kosztuje 200-300 
tys. zł, ale  w tych boiskach najwięcej kosztują kwestie ziemne, betonowe, podłoże. 
Urszula Stolarska- Tam podłoże jest bardzo skomplikowane,... 
Stefan Sejwa- Ono jest podłożem w sensie kubatury garaży,... 
Urszula Stolarska- Aby móc zbudować tam tak jest w projekcie, boiska to podłoże jest 
jeszcze bardziej skomplikowane niż na zwykłej powierzchni ziemi. Na dachu są różne 
warstwy, odwodnienie. 
Marek Surmacz- Na betonie muszą być warstwy nieprzepuszczalne,  jakieś z gumy, ze 
specjalnych substancji i jednocześnie elastyczne. 
Sebastian Pieńkowski- Pierwsza wycena 5 mln zł i później była druga bardziej 
rzeczywista, tak? 
Urszula Stolarska- Tak, Pan Horodyski był tak  daleko od jakichkolwiek realnych 
wycen. 
Marek Surmacz- W jakim trybie jest wyłaniany kosztorysant? 
Urszula Stolarska-Projektant, tak? 
Marek Surmacz-Jest wykonywany Program Funkcjonalno Użytkowy,... 
Urszula Stolarska-Jest zadanie połączone, opracowanie Programu Funkcjonalno 
Użytkowego  z opracowaniem kosztorysu, to jest w drodze albo zapytania o ocenę, 
albo,... 
Marek Surmacz- W drugim podejściu kosztorys na nowo był wykonany, bo pierwszy 
już się nie liczył. Elementem projektu jest kosztorys, projektant, który wygrywa 
przetarg na zaprojektowanie dobiera sobie kosztorysanta. 
Sebastian Pieńkowski- Słyszała Pani, że była druga wycena na kwotę 14,5 mln zł? 
Urszula Stolarska- Takie rzeczy wychodzą od fachowców, ... 
Marek Surmacz- Czemu Pani została odwołana ze stanowiska wiceprezydenta? 
Urszula Stolarska-Dlaczego, może od Panów się dowiem, ja nie wiem. 
Marek Surmacz-Dziękuję,  to jest odpowiedź. W świetle tych okoliczności wiele osób 
ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy. 
Urszula Stolarska- Proszę spróbować pomyśleć tak, niezależnie od kosztów, któremu 
nikt nie zaprzecza, nie ma idealnej drogi formalnej w sprawie odstępstwa od Programu 
Funkcjonalno Użytkowego. Nikt tego nie kwestionuje, ale w wyniku prowadzonych 
działań uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Cudowny garaż z odpowiednią ilością miejsc, 
wyposażony i jeszcze,.... 
Marek Surmacz- Gdyby Pani mówiła w ten sposób o prywatnych pieniądzach 
wydanych na to, w rodzinie, w towarzystwie najbliższych, ale to są publiczne 
pieniądze i obowiązują inne procedury. 
Urszula Stolarska-Ja wiem na podstawie dokonanej wyceny, że się równoważą te 
wartości. 
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Stefan Sejwa- Wykonawca inaczej obliczył. 
Urszula Stolarska- Wykonawca obliczył, co potwierdził inżynier kontraktu, ale 
przedmiotem zamówienia jest określone dzieło, parking o określonych parametrach i 
to dostaliśmy. Niewiadomo tak naprawdę niezależnie od wyceny, która została 
ostatnio zrobiona, bo tym miał się zająć mediator, który też zafundowałby czy kazał 
zafundować opracowanie takiego kosztorysu. Wówczas albo weryfikacja tego 
wcześniej złożonego  przedstawione przez wykonawcę. Dzisiaj nie wiadomo, czy to 
odstępstwo od Programu Funkcjonalno Użytkowego naraża Miasto na jakiekolwiek 
elementy,... 
Marcin Kurczyna- Zgadzam się z Panią, że pewnie ten beton architektoniczny był 
zbędny, niepotrzebny, ale na etapie przetargowym,... 
Stefan Sejwa- W ten sposób rozumując możemy powiedzieć, że interpelacja radnego 
Surowca była niepotrzebna. 
Marcin Kurczyna- Problem jest taki, że na etapie zamówienia publicznego Miasto 
odpowiadało tym wszystkim oferentom, że musi być tak, musi być tak. My do końca 
nie będziemy wiedzieli ile tych ofert nie wpłynęło i co by się zdarzyło gdybyśmy na 
początku powiedzieli np. że nam jest wszystko jedno może być beton techniczny. Tu 
jest ten problem, o którym dyskutujemy. To jest też kłopot, rozumiejąc Pani tok 
myślenia od tej strony,.... 
Marek Surmacz- Normalne funkcjonowanie, dokumentowanie relacji między 
Wydziałem Inwestycji, który wykonywał nadzór w imieniu Prezydenta nad inwestycją 
nie dosłownie, bo był inżynier kontraktu, ale nawet relacje między  inżynierem 
kontraktu a Wydziałem Inwestycji powinno być sporządzanie dokumentów 
praktycznie z każdej odbytej rozmowy, nawet notatka służbowa z rozmowy 
telefonicznej. Nie ma takich dokumentów, a nie wyobrażam sobie żeby nie odbywały 
się seteki rozmów. 
Urszula Stolarska- Tak setki rozmów się odbywało, a praktyka jest taka, że przecież są 
rady budowy i zapisy z rady budowy, a tych zapisów są tysiące. 
Stefan Sejwa- To, co powiedział p.Kurczyna, my jako Komisja Rewizyjna i inne 
podmioty będą badały sprawę pod kątem nie tylko tego, co rozmawialiśmy, ale też, 
jaki będzie skutek końcowy dla Miasta, bo te 5,6 mln zł to jest takie wstępne, a być 
może będzie kilkanaście milionów czy kilka dodatkowych  z tytułu takiego a nie 
innego przetargu.  
Marek Surmacz- Ja chciałbym już powoli kończyć temat. 
Marcin Kurczyna- Pana Heppa należy zaprosić i p.Mitkę. 
Stefan Sejwa- Sugerowałem tą sytuację, czyli przedstawiciela wykonawcy należy 
zaprosić. 
Marcin Kurczyna- Mamy tutaj powtarzające się nazwisko p.Edwarda Wypusza z 
Mostostalu Szczecin, który się kontaktował bezpośrednio. My od inżyniera kontraktu 
praktycznie nic nie usłyszeliśmy, dzisiaj wiemy, że Pan Pocałujko i Pan Wąsowski to 
są osoby, które brały w tym wszystkim udział. Ostatnia kwestia ta osoba, która 
nakreśliła i skreśliła ten cały beton to Pan  Daniel Frącz. 
Marek Surmacz- Pan Daniel Frącz przychodzi przedstawia koncepcję budowy, 
sugeruje, że zaoszczędzimy trochę na budowie i Pani Stolarska powiedziała, że „z 
euforią przyjęli śmy to zdanie projektanta”. Powiedział, że zaoszczędzimy na 
inwestycji zastępując coś, czymś, a ta lista zastępczych materiałów jest długa i można 
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się zgodzić z tym, że drewno, kamienie, itd. rzeczy można było zamienić. Te kwestie 
nie były podnoszone z oferentami. 
Marcin Kurczyna- Nasuwa mi się jeszcze jedno nazwisko, które dzisiaj padało 
p.Wieczorek plastyk miejski, podobno  bardzo mocno zaangażowany, ale ja nie bardzo 
wiem, jaka była jego rola. 
Stefan Sejwa- Pan Wieczorek byłby niezłą kandydaturą do rozmowy, chociaż krótkiej, 
ponieważ On uzupełniał rolę  nieobecnego p.Frącza. 
Jerzy Wierchowicz- Na jakie konkretnie pytanie ma odpowiedzieć nasza Komisja? 
Marek Surmacz- Temat jest bardzo ogólnie określony, tak jak było zlecenie od Rady 
Miasta, zacytuję: „Zbadanie realizacji budowy CEA – Filharmonia Gorzowska, ze 
szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian materiałów i technologii”.  
Rozpisano kolejny konkurs na dyrektora Wydziału i z przymusu zrobiono dyrektorem 
Panią, która pracuje 2 lata w tym Wydziale.  
Stefan Sejwa- To nie usprawiedliwia żadnego zdarzenia. 
Marek Surmacz Uważam tak, jeżeli się wywołuje inwestycję za 130 milionów złotych, 
to trzeba zapewnić dla takiej inwestycji swoją reprezentację na wysokim  poziomie. W 
Ministerstwie zatrudniało się fachowców, którzy mieli pensje wyższe od Ministrów. 
Stefan Sejwa- Tak, ale oni mieli konkretne zadanie. 
Marek Surmacz- Tutaj powinno być tak samo, należało zatrudnić 2-3 inżynierów. Nie 
można ciągle mówić, że nie ma pieniędzy. 
Marcin Kurczyna- Proponuje zaprosić na następne posiedzenie Komisji p.Mitkę i 
p.Heppa. 
Stefan Sejwa- Proponuję także zaprosić przedstawiciela generalnego wykonawcy. 
Marcin Kurczyna- Inżyniera kontraktu także powinniśmy uwzględnić. 
Marek Surmacz-Zaprosimy p.Mitkę na godz. 16.30, a p.Heppa na 17.30. Czy na to 
samo posiedzenie zapraszamy przedstawiciela generalnego wykonawcy? 
Marcin Kurczyna- Na jedno posiedzenie to za dużo. 
Marek Surmacz- Zdziwiło mnie stwierdzenie Pani Prezydent, która mówi, że inżynier 
kontraktu miał przekonanie, że każdy pracownik Wydziały Inwestycji jest umocowany 
przez Prezydenta do reprezentowania zamawiającego. Ustalmy jeszcze termin 
kolejnego posiedzenia Komisji  po 26 kwietnia 2011r. Proponuję 4 maja 2011r. 
Marcin Kurczyna- Proponuję godz. 16.00, zaprosimy przedstawiciela generalnego 
wykonawcy. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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