
Protokół  Nr 6/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 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-Proponuję, aby p.Mitka odpowiedział nam na kilka kwestii, w którym 
momencie i w jakim zakresie wchodzi Pan w pracę  w związku z wykonywaną 
inwestycją Centrum Edukacji Artystycznej.  
Tadeusz Mitka- Dyrektor Wydziału Inwestycji- Tak jak  powiedziałem w wyniku 
konkursu zostałem wybrany na Dyrektora Wydziału i z dniem 02 stycznia 2010r. 
zacząłem formalnie pełnić tą funkcję, przy czym  umowę otrzymałem kilka dni 
później. Pierwsze, co zrobiłem to zadzwoniłem do p.Żelazowskiego, który z dniem 01 
stycznia 2010r. został Pełnomocnikiem Prezydenta ds. budowy CEA i poprosiłem o 
formalnie, protokólarne przekazanie Wydziału Inwestycji i wszystkich spraw 
prowadzonych przez ten Wydział. Szczególnie chodziło mi o inwestycje prowadzone 
przez drugi oddział realizacji inwestycji, bo muszę powiedzieć, że wówczas Wydział 
Inwestycji składał się jakby z dwóch oddziałów realizacji inwestycji. Kierownikiem 
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jednego oddziału byłem Ja, a kierownikiem drugiego był p.Hepp. Budowa Centrum 
Edukacji Artystycznej podlegała pod oddział realizacji inwestycji kierowany przez 
p.Krzysztofa Heppa. Do tego momentu moja wiedza na temat CEA była praktycznie 
zerowa poza krótkim  epizodem w 2008r. chyba w I kwartale, kiedy osobą prowadzącą 
to zadanie była  p.Jolanta Szmyt, która zachorowała albo miała opiekę nad dzieckiem i 
w tym czasie firma projektowa Budopol przysłała do Wydziału Inwestycji 
zaktualizowaną dokumentacje projektową na sam budynek Filharmonii. Wówczas ja 
byłem inspektorem, jeszcze nie kierownikiem i Pan Naczelnik Żelazowski polecił mi 
zostawić wszystkie zadania, które prowadziłem, a wpiąć się w taki zespół, który 
powołał Naczelnik do analizy dokumentacji projektowej. Zajęło mi to 4-5 dni, kiedy 
miałem z tą dokumentacją do czynienia. Muszę powiedzieć, że w trakcie oceny tej 
dokumentacji projektowej udało mi się znaleźć pewne niedociągnięcia, braki. 
Chodziło o to, że pierwotnie w dokumentacji czy koncepcji centrala telefoniczna i tak 
zwana serwerownia była zlokalizowana w budynkach  Szkół Artystycznych, które w 
tym wypadku wypadły z realizacji, a w związku z tym bez tych dwóch elementów, bez 
centrali telefonicznej i serwerowni, sam obiekt  Filharmonii byłby niepełny.  
Przekazałem te informacje Naczelnikowi Żelazowskiemu i później ta rzecz została 
ujęta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że trzeba było dodatkowo 
zaprojektować i później wybudować tą serwerownię i centralę telefoniczną w samym 
budynku Filharmonii gdzie wcześniej na te rzeczy miejsca nie było. Druga rzecz też z 
tym związana, kanalizacja teletechniczna, która też była pierwotnie projektowana, od 
ul.Warszawskiej prowadziła do przewidywanych Szkół Artystycznych i dopiero od 
tych szkół miała iść do budynku Filharmonii, a ponieważ one odpadły w związku z 
tym trzeba było tą kanalizacje przeprojektować, czyli połączyć  bezpośrednio 
ul.Warszawską  z budynkiem Filharmonii To był w zasadzie, krótki epizod, kiedy 
miałem do czynienia z CEA do momentu, kiedy zostałem Dyrektorem Wydziału 
Inwestycji. Jeszcze był taki krótki element, na niwie koleżeńskiej gdzie podczas 
opracowania  specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór  inżyniera 
kontraktu podpowiedziałem, żeby w tej specyfikacji zawarto taki warunek, żeby 
inżynier kontraktu usadowił inżyniera rezydenta tak zwanego na terenie budowy i 
żeby ten przedstawiciel był non stop na budowie, czyli od godziny 07.00 do 16.00, od 
poniedziałku do piątku. Taki wymóg się pojawił. Pan Żelazowski miał zwyczaj nie 
prowadzić tak zwanych operatywek, czyli każdy pracownik robił swoje i często 
koleżanka czy kolega siedzący naprzeciwko nie wiedział, czym się ktoś zajmuje. Po 
kilku miesiącach, kiedy zapytałem p.Żelazowskiego, czemu tak postępuje, bo 
uważałem, że to jest niedobre, bo zespół pracowników Wydziału Inwestycji nie 
tworzył takiego monolitu, często problemy, z jakimi się spotykał jeden, drugi, trzeci 
pracownik były takie same, bo z reguły one są podobne na każdej inwestycji. Mając 
wiedzę jak daną sprawę kolega załatwił można bardzo szybko ten temat rozwiązać na 
swojej inwestycji. Pan Żelazowski wówczas odpowiedział, że jemu szkoda czasu żeby 
pracownik, który nie prowadzi dane zadanie inwestycyjne tracił czas na to żeby 
słuchać jak drugi kolega opowiada o sprawach dotyczących prowadzonych przez 
niego inwestycji. Trudno, on był wówczas Naczelnikiem Wydziału i miał prawo w ten 
sposób prowadzić Wydział. Natomiast wydawało mi się to takie nienaturalne. W 
momencie, kiedy zostałem Dyrektorem Wydziału poprosiłem p.Żelazowskiego żeby 
mi przekazał protokolarnie tak jak na całym świecie się robi ten Wydział Inwestycji, a 
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szczególnie te zadania prowadzone przez Oddział p.Heppa, o których nie miałem 
zielonego pojęcia i w związku z tym musiałem mieć wiedzę. Pan Żelazowski, nie 
wiem, dlaczego, ale nigdy mi Wydziału Inwestycji nie przekazał protokolarnie, 
powiedział tylko, że on nie ucieka, jest na miejscu i jeżeli będę chciał o coś zapytać to 
mam zadzwonić i spotkać się i on mi wszystko wytłumaczy. W związku z tym 
spisałem notatkę służbową, gdzie ten stan opisałem i chyba tydzień później o tym 
fakcie poinformowałem moją przełożoną p. Urszulę Stolarską. Tak jak poprzednio na 
tej sesji nie wiem czy Pani Stolarska nie chciała, czy nie mogła wyegzekwować od 
Żelazowskiego tego przekazania Wydziału nie mniej tak się złożyło, że do dnia 
dzisiejszego żadnego przekazania Wydziału nie ma. Jak zostałem Dyrektorem 
Wydziału przeprowadzałem indywidualne rozmowy z każdym pracownikiem, pytałem 
o ich zadania, a szczególnie tych pracowników z oddziału p.Heppa, bo pracownicy, 
którzy wcześniej podlegali pode mnie to ja znałem z autopsji, bo uczestniczyłem w 
każdych radach budowy i na bieżąco z tymi zadaniami byłem. Natomiast  żadnej 
wiedzy na temat tych zadań prowadzonych przez p.Heppa nie miałem. Centrum 
Edukacji Artystycznej od września 2009r. obsługiwała bezpośrednio p.Alina Paciorek, 
która decyzją Naczelnika Żelazowskiego została tą  osobą prowadzącą to jedno 
zadanie i tylko to jedno zdanie miała do prowadzenia. Oprócz tego nadzór i udział w 
różnego rodzaju radach budowy, spotkaniach z racji kierowania tym oddziałem miał 
p.Krzysztof Hepp i powiem tak, że jak zadałem pytanie p.Paciorek i dla p.Heppa czy 
jest coś na tej budowie, coś, z czym powinienem być bardzo szybko zapoznany, z 
czymś gdzie powinien szybko interweniować, włączyć się jako Dyrektor Wydziału. 
Powiedziano mi, że jest wszystko ok. i tyle. Przyznam się, że takie samo wrażenie 
odniosłem, bo w grudniu 2009r. zawieszono wiechę na głównym budynku 
Filharmonii, a więc ten stan surowy zamknięty obiektu był już zrobiony, 
dokumentacja projektowa i projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na 
zakres objęty Programem Funkcjonalno Użytkowym było wydane. Inżynier kontraktu 
polecił realizację garażu podziemnego i innych elementów tej inwestycji, więc ja nie 
widziałem tutaj żadnych problemów, na które musiałbym zwrócić szczególną uwagę. 
Tak samo nie widziałem potrzeby żeby wracać do 2008r., kiedy został ogłoszony 
przetarg na wybór wykonawcy robót, była powołana przez Prezydenta 7-osobowa 
komisja z Panią Stolarską na czele o ile pamiętam. W skład tej komisji wchodzili tacy 
pracownicy Urzędu, jak p. Dyrektor Wydziały Kultury, p.Żelazowski, p.Hepp, 
p.Wieczorek, radca prawny i p.Pocałujko jako przedstawiciel inżyniera kontraktu. Ta 
komisja rozstrzygnęła przetarg, z tego, co później się dowiedziałem były oferty tylko 
dwie, zostały na linii boju po 4-5 miesięcznym okresie zadawania pytań różnego 
rodzaju w trakcie tej procedury przetargowej. Zostały zawarte umowy, został wybrany  
generalny wykonawca, wcześniej został wybrany inżynier kontraktu Zawarto  umowę 
na nadzór autorski z  Biurem Projektów z Firmą Budopol S.A., która projektowała sam 
obiekt Filharmonii i pozostałe obiekty, oczywiście te pozostałe elementy to już na 
zlecenie generalnego wykonawcy. Nie miałem żadnych podstaw, aby zakładać, że coś 
się dzieje nie tak jak powinno. To trwało 11 miesięcy do listopada 2010r., kiedy na 
ostatniej sesji Rady Miasta już tej kończącej zadano pytanie dla p.Żelazowskiego i 
p.Stolarskiej na temat betonu architektonicznego na obiekcie garażu podziemnego. 
Wcześniej też nie wiedziałem i nie miałem wiedzy na temat tego, że radny Surowiec 
złożył we wrześniu 2009r. interpelację, że została udzielona jakaś odpowiedź.  Po 
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prostu uważam,  że powinno tak być, że do końca grudnia 2009r. odpowiada za 
wszystko, co się na budowie działo i wszystkich innych p.Żelazowski, a od 1 stycznia 
2010r. odpowiedzialność za cały Wydział Inwestycji przejmuję ja, oczywiście gdyby 
to było tak jak powinno być, czyli protokół, każda inwestycja opisana i stan 
zaawansowania, jakieś sprawy do załatwienia, pilne, mniej pilne, itd. W związku z 
tym w tej notatce napisałem, że okres zaznajamiania się z prowadzonymi zadaniami 
przez  drugi oddział kierowany przez p.Heppa będzie dłuższy. Początkowo 
zakładałem, że trzy miesiące wystarczy żeby się z tym wszystkim uporać. W tej 
notatce napisałem, że będzie to trwać 6- miesięcy. Poinformowałem o wszystkim 
p.Stolarską i na notatce  zrobiłem taką adnotację, że też Pani Stolarska została o tym 
powiadomiona na pierwszym takim roboczym spotkaniu, bo zawsze we wtorki Pani 
Stolarska robiła spotkania z Dyrektorami Wydziałów, które pod nią podlegały, czyli ze 
mną, z Dyrektorem Wydziału Dróg i Transportu Publicznego, z Dyrektorem Wydziału 
Gospodarki Komunalnej. Ponadto zakładałem, że jeżeli jest tam osoba prowadząca, 
która ma tylko i wyłącznie to jedno zadanie inwestycyjne pod swoją opieką, jest 
kierownik oddziału realizacji inwestycji p.Hepp, który zna zadanie już od, 2006r., bo 
to jest pracownik z długoletnim stażem pracy w Urzędzie Miasta w Wydziale 
Inwestycji,  więc zakładałem, że sprawy będą prowadzone sprawnie i szybko. 
Zwracałem uwagę tylko na harmonogram realizacji, czy roboty są prowadzone 
zgodnie z harmonogramem, bo to jest istotne, ponieważ zadanie było finansowane z 
Unii Europejskiej, więc bardzo istotne było trzymanie się haromonogramu żeby te 
wszystkie zapisy były realizowane dokładnie tak jak były zapisane. Powiem jeszcze 
tak, zadałem kiedyś pytanie p.Stolarskiej, jakie kompetencje ma p.Żelazowski, bo to, 
że został pełnomocnikiem Prezydenta do spraw budowy CEA to ja się dowiedziałem 
powiedzmy pokątnie, nikt mi tego oficjalnie nie powiedział, nikt nie przedstawił mi 
jego pełnomocnictw, na czym te pełnomocnictwo polega, jaki jest zakres,.... 
Sebastian Pieńkowski- Z dniem 1  stycznia 2010r. jak Pan został Dyrektorem to on 
został pełnomocnikiem według Pana wiedzy? 
Tadeusz Mitka- Pan Żelazowski był Naczelnikiem Wydziału Inwestycji do końca 
2009r., a od stycznia 2010r. został pełnomocnikiem Prezydenta do spraw CEA. 
Sebastian Pieńkowski- Tą wiedzę Pan powziął, po jakim czasie? 
Tadeusz Mitka- Nie po jakimś czasie, bo Żelazowski już w listopadzie poinformował 
nasz Wydział, że odchodzi z Wydziału, ale nie powiedział gdzie idzie, czy w ogóle 
poza Urząd Miasta, czy nie? Dopiero po jakimś czasie okazało się, że został 
pełnomocnikiem Prezydenta. Wielokrotnie prosiłem p.Stolarską żebym dostał jakąś 
informację, za co Żelazowski odpowiada, do czego ma pełnomocnictwa. Podobna 
sytuacja była z p.Wieczorkiem, on jako plastyk miejski, jego Wydział był 
odpowiedzialny przynajmniej tak wynika z informacji, jaką można uzyskać w 
internecie, czym się plastyk miejski zajmuje. W tym przypadku miał opiniować 
dokumentację projektową. Po jakimś czasie został zwolniony z Urzędu Miasta, ale 
został, nie wiem, kim, czy też pełnomocnikiem Prezydenta, czy miał zawartą umowę o 
dzieło, czy umowę zlecenie, nie wiem, nikt mnie nie poinformował. Wiedziałem tylko 
z informacji od samego p.Wieczorka, że ma umowę do zakończenia budowy CEA i 
podobną sytuację ma czy miał na Bulwarze Wschodnim. 
Sebastian Pieńkowski- Pan Żelazowski był jednym pełnomocnikiem, było więcej 
pełnomocników, czy był jakiś podział między nimi? 
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Tadeusz Mitka- Tego nie wiem, to znaczy w Urzędzie Miasta istnieje takie stanowisko 
pełnomocnika Prezydenta do spraw inwestycji strategicznych, które to stanowisko 
pełni  były wiceprezydent p.Tadeusz Jankowski. Czy on też się zajmował CEA, czy 
raczej zajmował się inwestycjami, które dopiero wchodziłyby do realizacji, czy były 
planowane? Mogę powiedzieć, że przez rok, przez te 11 miesięcy ja go nie widziałem 
na budowie, CEA więc prawdopodobnie tym zadaniem on jako pełnomocnik 
Prezydenta do spraw inwestycji strategicznych się nie zajmował, ale wiedzy na ten 
temat nie mam. Później tym zadaniem inwestycyjnym interesował się Pan Nowak, 
Dyrektor powołanego podmiotu pod nazwą Filaharmonia Gorzowska, którego 
przedstawiciele zaczęli bywać na radach budowy i brali udział w trakcie rad budowy. 
Jeśli chodzi o podział zadań to tak jak powiedziałem Pani Paciorek w pierwszej 
kolejności jako  osoba non stop prowadząca to zadanie. Przed nią w roku 2009r. od 
stycznia do września prowadził Pan Dybka Mirosław, później on się zwolnił, podupadł 
na zdrowiu, miał kilka inwestycji dość trudnych, miał CEA, miał przebudowę 
ul.Strażackiej, która też była dofinansowana i miał termomodernizację obiektów 
oświatowych i on się po prostu nie wyrabiał z tym, miał problemy zdrowotne i odszedł 
z pracy. Oprócz tego tym zadaniem zajmował się przede wszystkim inżynier kontraktu 
wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, czyli Firma Budinwent z Warszawy i 
przedstawicielem tej firmy w 2009r.  od początku był p.Pocałujko. Miał do dyspozycji 
trzech jeszcze inspektorów nadzoru, z czego jeden miał być inżynierem rezydentem z 
tego, co pamiętam tym inżynierem był p. Józef Lachowski inspektor nadzoru branży 
konstrukcyjno budowlanej, czyli tej najbardziej podstawowej. Oprócz tego był p.Józef 
Szmit branży sanitarnej i p. Grzegorz Bytniewski branży elektrycznej i pokrewnej. Ci 
dwaj panowie pochodzą z Gorzowa. Następnie w 2010r.  styczniu czy lutym nastąpiła 
zmiana na niektórych stanowiskach inżyniera kontraktu, więc funkcję p.Pocałujki 
przejął p.Artur Widziński, natomiast funkcję pana Lachowskiego p. Leszek Sobecki. 
Mam informację od p.Widzińskiego, bo swego czasu zadałem mu takie pytanie, czy 
p.Pocałujko przekazał mu tą inwestycję protokolarnie i odpowiedział, że nie. 
Marek Surmacz- Proponuję przejść do zadawania pytań. 
Tadeusz Mitka- Chciałbym państwu przekazać moje miejsce, moje usytuowanie akurat 
na tej budowie. W zasadzie już to określiłem, bo do 2010r. wiedza na temat CEA była 
prawie żadna, a od momentu, kiedy zostałem Dyrektorem Wydziału to tak pomału 
zacząłem się w to wgryzać, a musze powiedzieć, że były jeszcze dwa inne zadania 
prowadzone przez Wydział, oddział p.Heppa mocno zabagniony, to były dwie szkoły 
w ramach termomodernizacji obiektów oświatowych i remont II LO na Przemysłowej. 
Było dużo problemów żeby to wyprowadzić na taką dobrą ścieżkę, żeby to miało ręce 
i nogi, dlatego to, CEA mając dwóch ludzi, którzy od początku zadanie prowadzili to 
można powiedzieć, że nie wziąłem się za ostro za to zadanie, bo uważałem, że idzie 
zgodnie z haromonogramem i żadnych problemów nie ma. 
Stefan Sejwa- Z tej informacji, którą Pan przedstawił jak również ze spostrzeżeń jakby 
wcześniejszych na zasadzie medialnej i działań w Radzie Miasta, w mieście i 
wypowiedziach Prezydenta Miasta, kiedy odbyła się ta sesja ostatnia wynika, że 
Prezydent zarzucał Panu niekompetencję i brak zaangażowania w sprawy CEA. Takie 
padły sformułowania, że wykazał się Pan brakiem kompetencji i brakiem 
zaangażowania. Z Pana informacji wychodzi pewne tło działań, ale moje pytanie jest 
takie, czy czuł Pan, że jest Pan na bocznym torze z tytułu wyboru takiej postawy 
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wygodnej, którą Pan określa, że jest Pani Paciorek, jest p.Hepp, p.Stolarska rządziła i 
itd.. Czy  czuł Pan, że jest kierowany na boczny tor wydarzeń związanych z CEA? Czy 
przyjął Pan taką sytuację dosyć wygodną dla Pana, bo jak Hepp, Paciorek Stolarska się 
zajmują to, po co będę się za bardzo angażował?  Nie trzeba być wielkim  specjalistą 
żeby myśleć kategoriami takimi, że Dyrektor Wydziału Inwestycji to jest wbrew 
pozorom poważna funkcja, stanowisko i jakieś takie nie wchodzenie w pełni w 
sytuację różnych zadań inwestycyjnych, czy próba jakby stania z boku jest 
niemożliwa, jest trudna do pogodzenia z sytuacją bycia dyrektorem takiego Wydziału. 
W związku z tym jakby Pan spróbował mi tutaj odpowiedzieć na te zarzuty Prezydenta 
i tą sytuację, że ktoś Pana wmanewrował w to czy Pan przyjął taką wygodną postawę z 
różnych względów, że odpowiadało to Panu? 
Marek Surmacz-Ja może doprecyzuję, bo tu chodzi o konkretne pytania, o pewnego 
rodzaju relacje wewnętrzne. Pan zostaje powołany na funkcję Dyrektora Wydziału 
Inwestycji jest Pan pracownikiem z tego Wydziału, pracuje Pan od kilku lat w 
Urzędzie,.... 
Tomasz Mitka- Pracowałem w Urzędzie 4 lata. 
Marek Surmacz- Pan Żelazowski przez cały ten okres był Pana przełożonym, 
wspomniał Pan, że nie znał kompetencji p.Żelazowskiego. Dowiaduje się Pan, że 
został powołany na pełnomocnika Prezydenta Zarządzeniem Prezydenta i w tym 
Zarządzeniu określony był zakres obowiązków i z tego zakresu wynika jednoznacznie, 
jakby zamienił rolę  Naczelnika Wydziału na pełnomocnika do spraw budowy CEA, a 
teraz wiemy o tym, że są tam jeszcze inni pełnomocnicy. Pan nie domagał się swoich 
uprawnień, nie egzekwował swoich uprawnień jako Dyrektor Wydziału Inwestycji? 
Sebastian Pieńkowski-  W ramach struktury nadzoru, bo rozumiem, że jakaś była? 
Tadeusz Mitka- To nie tak, problem polegał na tym, że nie mogłem od miesiąca 
stycznia posiąść dużej wiedzy na temat CEA, ponieważ mi nie zostało to przekazane, 
nikt mi nie powiedział, na jakie sprawy muszę zwrócić uwagę. Ja uczestniczyłem w 
radach budowy, podejmowałem decyzję, ale podejmowałem decyzje bieżące, które 
pojawiały się w trakcie realizacji w roku 2010. 
Jerzy Wierchowicz- Sprawa betonu pojawiła się w roku 2010, bo on został w lutym, 
marcu 2010r. wylany jak Pan już był, a na tych radach budowy była mowa o tym 
betonie? 
Tadeusz Mitka-  Zapoznawałem się z problemami budowy CEA stopniowo biorąc 
udział  w radach budowy, czy spotkaniach i w trakcie tych rad budowy w 2010r. ani 
razu nie padło sformułowanie beton architektoniczny, nikt kompletnie nikt, ani na 
radach budowy, w których uczestniczyłem,... 
Stefan Sejwa- Do listopada 2010r. nie było mowy, nie było tego tematu. 
Tadeusz Mitka- Do listopada 2010r.nie było, można przejrzeć każdy protokół z rad 
budowy. Ja wszystkie protokoły czytałem, szczególnie te, na których nie byłem, bo 
albo byłem u p.Stolarskiej na jakieś naradzie roboczej, albo, bo też była taka sytuacja, 
że w tym samym czasie była rada budowy na inwestycji LO przy ul.Przemysłowej i 
musiałem dokonywać wyborów, gdzie pójść. Szedłem tam gdzie były jakieś problemy, 
żeby je rozwiązywać. Natomiast muszę powiedzieć, że w sierpniu 2010r. 
przeprowadziłem rozmowę z p.Heppem i powiedziałem, że ma zrezygnować z funkcji 
kierownika oddziału, bo inaczej go zwolnię.  Jak na początku stycznia z nim 
przeprowadzałem rozmowę to powiedziałem jak ja sobie życzę, aby on pracował. On 
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wiedział, że ja wiem jak on pracuje i miałem bardzo wiele uwag do jego pracy jako 
kierownika oddziału. Przez jakiś czas był on także moim kierownikiem jak 
przyszedłem do Wydziału Inwestycji, powiedział, że będzie pracował tak jak ja sobie 
życzę. Jednak ta współpraca nie układała się tak jak powinna w związku z tym złożył 
na ręce Prezydenta rezygnację z funkcji kierownika oddziału, został zwykłym 
inspektorem. Ja odsunąłem p.Heppa od wszystkich inwestycji ważnych i przydzieliłem 
mu prowadzenie inwestycji polegających na inicjatywach lokalnych oraz  aby przejął 
wszystkie inwestycje zakończone i objęte okresem gwarancyjnym. Te okresy 
gwarancyjne trwają 3 lata, w niektórych przypadkach 5 lat, trochę obciążenie jest, bo 
rocznie było inwestycji ponad 30. Należało organizować spotkania, przejrzeć 
określone inwestycje. Taką pracę mu zaproponowałem z takim zakresem obowiązków  
i on to przejął. W związku z tym później awansowałem na kierownika oddziału w jego 
miejsce,  Pana Dybkę, który właśnie, dlatego że wcześniej prowadził CEA przez 9 
miesięcy 2009r. i wydawało mi się to naturalne, aby mu  powierzyć obowiązki 
kierownika oddziału. Szczególnie tego oddziału, który prowadzi zadania, z którymi on 
wcześniej był związany. Myślę, że z tego zadania p.Dybka wywiązywał się dość 
dobrze. Natomiast, jeśli chodzi o zarzut Prezydenta, że nie wykazywałem się w swojej 
pracy to powiem tak, że w listopadzie 2010r., kiedy temat betonu architektonicznego 
wyszedł na tej sesji, to po sesji spotkałem się z p.Stolarską i powiedziałem, że zacznę 
przeglądać papiery z 2009r., bo temat akurat jest z 2009r. a nie z 2010r. i ona 
powiedziała, że będzie rozmawiała z prezesami czy dyrektorami biura projektowego, 
generalnego wykonawcy, inżyniera kontraktu w tej sprawie. Koniec 2009r. to jak 
Panowie wiecie był okres wyborów samorządowych, to był okres przeprowadzki 
Wydziału Inwestycji,.... 
Stefan Sejwa- Czy chce Pan powiedzieć, że w tym momencie p.Stolarska nic nie 
wiedziała o betonie? 
Tadeusz Mitka- Tego ja nie wiem, pewnie wiedziała,... 
Stefan Sejwa- Powiedział Pan, że spotkał się po sesji listopadowej 2010r. i p.Stolarska 
powiedziała, że będzie rozmawiała z wykonawcami, z dyrektorami,... 
Tadeusz Mitka- Wtedy tak myślałem, natomiast jak dotarłem do dokumentów, do 
interpelacji p.Surowca i odpowiedzi Prezydenta na tą interpelację to zauważyłem, że 
na kopii tej odpowiedzi, że była parafowana przez p.Żelazowskiego, przez p.Stolarską 
i dopiero później podpisana przez Prezydenta, a zatem musiała coś wiedzieć.  W 
odpowiedzi napisano, że zostanie zwrócona szczególna uwaga na problem tego betonu 
architektonicznego. Wrócę jeszcze do odpowiedzi na Pana pytanie, koniec roku 2009, 
grudzień, okres przeprowadzki z Drzymały do Watrala, należało komplet dokumentów 
posegregować, poskładać, aby nic nie zginęło. To był okres gdzie każdego roku w 
miesiącu grudniu około 40% wartości inwestycji, budżetu Wydziału Inwestycji  
przychodzi właśnie w grudniu. Tak się składa, że to są ostatnie fakturowania, odbiory  
itd., tak, więc pracownicy Wydziału mieli bardzo dużo pracy. Powiedziałem sobie, że 
się dobrze przyjrzę sprawie betonu achitektonicznego w styczniu 2011r. Jednak na 
początku roku rozchorowałem się, pierwszy raz od  4 lat. Poszedłem na urlop, 
ponieważ miałem zaległy, uzgodniłem z p.Stolarską, że zamiast na zwolnienie pójdę 
na zaległy urlop. Uzgodniłem także, że wpadnę na tydzień   do pracy, ostatni tydzień 
stycznia. Później miałem jeszcze tydzień sanatorium w Ciechocinku. W okresie mojej 
choroby  zadzwonił do mnie p.Prezydent Jędrzejczak i powiedział, że skoro mnie nie 
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ma to polecił p.Dybce kierownikowi oddziału przygotowanie informacji, notatki 
służbowej na temat tego betonu architektonicznego, czyli od momentu opracowania 
koncepcji do dnia dzisiejszego jak te sprawy przebiegały. Taką dokumentację 
przygotowała Pani Paciorek i Pan Dybka, a ja w tym tygodniu, kiedy przyszedłem do 
pracy zapoznałem się z notatkę i załączonymi załącznikami, podpisałem ją. Następnie 
pojechałem do Ciechocinka, w tym okresie Prezydent zapoznał się z notatką, ja 
wróciłem do pracy 7 lutego, a 8 lutego byłem na radzie budowy CEA, już był dość 
duży szum, jeśli chodzi o ten beton architektoniczny na budowie. Na tej radzie 
budowy Pan Zbigniew Szlachta, kierownik kontraktu, przedstawiciel generalnego 
wykonawcy przekazał mi kopię kilku dokumentów, których w Wydziale Inwestycji 
nie było. To była korespondencja między generalnym wykonawcą, a biurem 
projektów, generalnym wykonawcą, a inżynierem kontraktu, gdzie Wydział 
Inwestycji, zamawiający nie dostawał do wiadomości. Pokazał mi też taka notatkę, 
informację generalnego wykonawcy, w której to przekazuje dla Wydziału Inwestycji 
dokumentację projektową, w zasadzie projekt budowlany parkingu podziemnego w 
celu zaopiniowania, wniesienia uwag. Ta informacja była z sierpnia 2009r.,  tą 
dokumentację podpisał p.Krzysztof Hepp. Dlaczego ten dokument nie znalazł się w 
Wydziale Inwestycji? Nie mam pojęcia. Swego czasu zadałem pytanie do p.Heppa, 
czy on coś wiedział na temat tego betonu architektonicznego w 2009r., czy był ten 
temat podnoszony? Wspomniał tylko, że dwukrotnie w protokołach z  rad budowy 
2009r. ten temat się pojawił. Ja przeczytałem protokoły z 2009r. i powiem tak, że w 
tych protokołach nie ma dokładnie napisane, o co chodzi. Jest tylko taka informacja, 
że inżynier kontraktu czy zamawiający zarzucał generalnemu wykonawcy, że nie 
ustosunkował się do uwag inżyniera kontraktu do projektu parkingu podziemnego, o 
jego niezgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym i przedłużono termin dla 
generalnego wykonawcy o następny tydzień. Za dwa tygodnie na radzie budowy jest 
napisane miej więcej w ten sposób, że generalny wykonawca ustosunkował się do  
tych  uwag inżyniera kontraktu. Generalnie, jeżeli ktoś czyta i nie wiedział, o co 
chodzi to z tych protokołów nie wyciągnąłby takich wniosków, że to dotyczy betonu 
architektonicznego. Wracając do Prezydenta Jędrzejczaka, jak wróciłem do pracy to w 
środę, czyli 9 lutego Prezydent mnie wezwał do siebie, powiedział, że zaznajomił się z 
tą notatką i chce żebym przywiózł wszystkie dokumenty, bo on chce porozmawiać na 
ten temat. Wszystkich dokumentów nie mogłem przywieź, bo było tego za dużo, ale 
wziąłem ksero notatki  i pojawiłem się w gabinecie Prezydenta Jędrzejczaka. 
Prezydent spytał mnie, co  ja mam do powiedzenia na ten temat,  bo p.Jędrzejczak się 
wtedy wypowiedział w prasie, że on dowiedział się o betonie architektonicznym w 
listopadzie 2010r. w związku z tym ja powtórzyłem, że ja także o tym betonie 
architektonicznym dowiedziałem się w 2010r. Wspomniałem, że ta notatka służbowa 
opracowana przez p.Dybkę nie zawiera wszystkich dokumentów w tej sprawie, 
ponieważ Wydział Inwestycji nie posiadał wszystkich dokumentów. Ja otrzymałem 
parę kserokopii dokumentów  od generalnego wykonawcy, a poza tym p.Żelazowski 
nie przekazał mi Wydziału Inwestycji, w ogóle słowem się nie zająknął, a przecież 
często na radach budowy siedzieliśmy obok siebie. Powiedziałem, że w związku z 
tym, że nie chciał mi przekazać Wydziału Inwestycji sporządziłem notatkę służbową 
na ten temat. Wyjąłem tą notatkę i zacząłem czytać p.Jędrzejczakowi. Mogę Państwu 
przeczytać jak ona brzmiała. 
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Marek Surmacz-Proszę odczytać w tym fragmencie istotnym. 
Tadeusz Mitka- „ Gorzów 2010r. notatka służbowa sporządzona na okoliczność 
przejęcia prze zemnie obowiązków pełniącego obowiązki Dyrektora Wydziału 
Inwestycji. 1. Pomimo wielokrotnych próśb nie otrzymałem od mojego poprzednika 
Naczelnika Wydziału Inwestycji p.W.Żelazowskiego  protokołu przekazania spraw 
związanych z kierowaniem Wydziału Inwestycji- wykazu zadań inwestycyjnych ze 
stanem ich zaawansowania zarówno na etapie przygotowania, wykonawstwa robót  
budowlanych jak i  zadań będących w okresie gwarancyjnym. Wykazu spraw do 
załatwienia jak i obowiązujących terminów. Wykazu spraw będących w trakcie 
załatwiania z ich stanem zaawansowania. 2. W związku z powyższym okres 
przyswajania prze zemnie zadań inwestycyjnych  prowadzonych przez oddział 
realizacji inwestycji kierowany przez p.K.Heppa może być dłuższy i trwać 6 miesięcy. 
3. Za zaniedbania zaniechania i błędy,  jakie mogą  występować w zadaniach 
prowadzonych przez oddział realizacji inwestycji p.Heppa moja odpowiedzialność  
jest ograniczona do czasu zaznajomienia się z tymi zadaniami” Następnie 12 stycznia 
dopisałem, że o tym fakcie poinformowałem p.Stolarską z-cę Prezydenta w dniu 
12.01.2010r.  Doczytałem do połowy tej notatki służbowej Prezydent przerwał mi i 
kazał więcej nie czytać i podziękował.  Poszedłem wówczas, a tydzień później 
dostałem informację, że mam się zgłosić do Pana Prezydenta o godz. 13.30, zaprosił 
mnie do gabinetu i poinformował, że podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy. Nie 
informował mnie, z jakich przyczyn. Powiedziałem Panu Prezydentowi, że jako szef 
ma takie prawo, wypowiedzieć mi umowę. 
Sebastian Pieńkowski- Czy ja dobrze rozumiem, że Pan obejmując w styczniu 2010r. 
stanowisko zastał, jeżeli chodzi o nadzór nad CEA bałagan, jeżeli można to tak 
nazwać, bo po czasie Pan się dowiadywał, że jest kilku pełnomocników każdy ma 
jakiś zakres obowiązków. Rozumiem, że struktura nadzoru powinna być taka, że Pan 
jako szef Wydziału razem z inżynierem kontraktu nadzoruje całą inwestycję. 
Tadeusz Mitka- Tak to powinno wyglądać. 
Sebastian Pieńkowski- Pan próbował  zrobić, żeby tak było, czy nie miał Pan na to 
wpływu? 
Marek Surmacz- Może to jest nieistotne, jakie Pan mógł mieć wpływ jak Prezydent 
Miasta siebie stawia w osobie p.Żelazowskiego na budowie CEA. Umocował osobę do 
reprezentowania siebie. 
Sebastian Pieńkowski- Chciałem zapytać, bo Pan po czasie nabywał tę wiedzę, że np. 
tutaj p.Stolarska wspomniała, że garaż podziemny, boiska na dachu garażu, były dwie 
wyceny różniące się znacznie ceną. Czy Pan jako szef Wydziału interesował się, czy 
to odsunął  i nadzorował na bieżąco? 
Tadeusz Mitka- Wówczas nie miałem podstaw żeby sięgać do roku 2008, 2009. W 
tym okresie, czyli pierwsze dni stycznia, trochę w grudniu później ten tydzień, kiedy 
byłem między jednym urlopem a drugiem i zaraz po powrocie z sanatorium sięgnąłem 
do niektórych dokumentów i ja mam kserokopię dokumentów i dopiero zaczęły mi się  
otwierać oczy na niektóre  rzeczy.  
Sebastian Pieńkowski- Jest taki przykład: garaż według Pani Stolarskiej  pierwsza 
wycena 5 mln zł, beton architektoniczny podraża, jest druga wycena 14 mln zł, trzecia 
19 mln zł. Czy miał Pan jakąś wiedzę,  czemu tak drogo, czy przez ten beton? 
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Tadeusz Mitka- To nie tak, z betonu architektonicznego robiony to wspomina o tym 
Program Funkcjonalno Użytkowy, a potem odpowiedzi na zadawane pytania. Jak ja 
poprosiłem referat zamówień publicznych Pana Podgórnego o przekazanie mi tych 
wszystkich pytań i odpowiedzi to otrzymałem pytania i odpowiedzi, ale nie, kto 
zadawał te pytania, a to wydaje mi się, że jest istotną rzeczą. Od 15 lutego 2011r. 
zostałem pozbawiony dostępu do dokumentów i ja nie wiem, ale Panowie macie 
możliwości poproszenia o takie informacje, kto, jaki oferent  zadawał takie pytanie. 
Szczególnie to, kto zadał pytanie gdzie sugerował, że zastosowanie betonu 
architektonicznego na tym parkingu podroży o kilkanaście milionów. 
Marek Surmacz- Taką informację mamy, że to Firma Skanska uczestnicząca jako 
oferent. 
Tadeusz Mitka- To jest bzdura, to jest po prostu niemożliwe żeby o tyle podnieść cenę 
przy zastosowaniu betonu architektonicznego, który z tej racji, że tego betonu 
konstrukcyjnego na parkingu było gdzieś około 5000m3 nawet  zakładając, że m3 
betonu architektonicznego jeszcze raz tyle kosztuje, co m3 betonu zwykłego 
konstrukcyjnego to mogło dawać rząd wielkości 1,5 mln zł- 1,6-1,7 mln zł. 
Marek Surmacz- Panie inżynierze to nie na tym różnica polega,  tam są różnice 
technologiczne w wytworzeniu, w dostarczeniu, w samej precyzji, to nie tylko sam 
beton. 
Tadeusz Mitka- Ja miałem pracownicę, Panią Jolę Paduch, która pracowała swego 
czasu u Marciniaka i ona opiekowała się  Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie i 
tam ten obiekt był właśnie robiony z betonu architektonicznego. Zadałem jej pytanie, 
ile tam ten beton kosztował? Ona powiedziała, że kosztował jeszcze raz tyle, co ten 
zwykły beton. Problem polega nie na tym, że domieszka tego białego cementu żeby tą  
strukturę tego betonu architektonicznego  nabrać, kwestia porządnego deskowania, 
szalowania.  
Sebastian Pieńkowski- Czy miał Pan wiedzę albo posiadł wiedzę w sensie, że były trzy 
wyceny, że to się różniło właśnie tym, że tu był beton zwykły, a tu technologiczny? 
Tadeusz Mitka- W tym roku. Wydział Inwestycji skierował 2 lipca 2008r.  do Biuro 
Obsługi Urzędu do Referatu Zamówień Publicznych pismo gdzie prosi o 
przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. Pisze tak: 
”szacunkowa wartość zamówienia określona na podstawie kosztorysów inwestorskich 
oraz proponowanego kosztu robót  budowlanych oraz prac projektowych wynosi..... 
Planowany koszt robót budowlanych i prac projektowych  z lutego 2008r. to 
19.599.500zł netto, to są prace projektowe i roboty budowlane na zakres objęty 
Programem Funkcjonalno Użytkowym, w tym parking podziemny i boiska na nim.” 
To jest opracowane przez Panią Dorotę Kiman, to było załączone do tego pisma. 
Skupię się na tym garażu podziemnym, niwelacji terenu- 2.100.000zł, rozbiórka 
istniejącego boiska- 600.000zł, rozbiórka płyt, ogrodzeń, budynku biurowego, 
schodów oraz innych pozostałości po budynkach-340.000zł. Roboty budowlane, 
parking podziemny dwukondygnacyjny na 400 miejsc z pełną infrastrukturą 
techniczną- cena ogółem jest 4.728.00zł netto i rozbija się to na roboty budowlane 
3.830.000zł netto, roboty sanitarne 346.000zł netto, roboty elektryczne 110.000zł 
netto, systemy obsługi parkingu, monitoringu, zajętości miejsc parkingowych, 
biletowych, telewizji przemysłowej- 260.00zł netto i dokumentacja projektowa na ten 
garaż wyceniona na 182.000zł netto. Według tej wyceny roboty budowlane powinny 
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kosztować 4.546.000zł, pytanie czy Pani Dorota Kiman opracowując tą szacunkową 
wartość uwzględniła już beton architektoniczny, czy nie? Myślę, że powinna, ona to 
opracowanie robiła na zlecenie Pana Horodyskiego, który był autorem Programu 
Funkcjonalno Użytkowego. Jeżeli Ona pisze tutaj, że podstawą założenia wyjściową 
jest PFU, jeżeli się dokładnie zapoznała z PFU to powinna chyba to uwzględnić. 
Sebastian Pieńkowski- Jednoznacznie na podstawie tego powinien być uwzględniony 
architektoniczny beton, przynajmniej takie jest logiczne myślenie. 
Stefan Sejwa- Można domniemać. 
Tadeusz Mitka- Parking i boisko wielofunkcyjne, sportowe jest tutaj wycenione na 
1.568.300zł, dokumentacja projektowa na 60.300zł, w tej kwocie 19,5 mln zł. Obiekt, 
system nawodnienia, roślinności, trawników, z możliwością późniejszej rozbudowy- 
291.000zł, obiekt, trakty pisze, pieszo-jezdne, droga, plac, wejście do budynku, 
elementy małej architektury- 8.142.000zł.  Centrala   telefoniczna, serwerownia 
budynku obok sali koncertowej  wycenione na 520.000zł, system identyfikacji 
informacji 31.200zł, infrastruktura techniczne- 1.819.00zł. Dawało to łącznie z 
dokumentacją projektową te 19.599.500zł, oprócz tego była dołączona jeszcze 
opracowana przez Pana Macieja Skubiszyńskiego- aktualizacja kosztorysów 
inwestorskich na sam budynek sali koncertowej, czyli na Filharmonię Gorzowska. Ta 
aktualizacja kosztorysu opiewała na kwotę 86.743.685zł, przy czym w tej kwocie 
mieściły się drogi i ukształtowanie terenu, na co była osobna dokumentacja 
projektowa, czyli to nie był element samego budynku Filharmonii tylko obok. 
Natomiast z kosztorysów inwestorskich wynikało, że architektura na budynku 
Filharmonii miała kosztować 26.323.794,5 zł, konstrukcja 16.953.056,68zł,  
wewnętrzne instalacje wod-kan- 738.816,99zł,  technologia i urządzenia 
mechaniczne,... 
Sebastian Pieńkowski- Czy była druga wycena na 14 mln zł, czy była wycena na 5 mln 
zł jak twierdziła Pani Stolarska, dlaczego wybrano tą na 19, ze względu na ten beton? 
Tadeusz Mitka- Ja znalazłem w Wydziale Inwestycji wartość kosztorysową inwestycji 
opracowaną w sierpniu 2008r., a więc już po ogłoszeniu przetargu, który był 
ogłoszony 09.07.2008r., taki kosztorys na ten sam zakres robót objęty Programem 
Funkcjonalno Użytkowym. Nie mam pojęcia, dlaczego  Pan Skubiszyński to robił? 
Podstawa opracowania- pisze, zlecenie Urzędu Miasta Wydziału Inwestycji. To 
zostało wycenione na 14.452.868zł, ten sam zakres robót tylko dodatkowo uwzględnił 
koszt nadzoru inwestorskiego i koszt nadzoru autorskiego, czego Pani Dorota Kiman 
nie uwzględniała. Jeśli odejmiemy te kwoty, to wartość tych robót  budowlanych z 
wartością dokumentacji projektowej to wychodzi 14.075.036,73zł netto. Pan zadał 
pytanie, dlaczego akurat tą wartość kosztorysową inwestycji nie wprowadzono do 
przetargu? To była opracowanie z sierpnia, a przetarg był ogłoszony 9 stycznia, a więc 
było już za późno. Natomiast jest pytanie, po co wobec tego było robić to? 
Sebastian Pieńkowski-Kiedy Pan się o tym dowiedział? 
Tadeusz Mitka- W tym roku dopiero, wcześniej nie  wiedziałem,... 
Marek Surmacz- Garaż nie był objęty zamówieniem, przetargiem? 
Tadeusz Mitka-Był objęty. 
Marek Surmacz-Pan mówi o zestawieniu kosztów, tak? 
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Tadeusz Mitka- W tej kwocie 19.599.500zł mieściło się też zaprojektowanie i 
wybudowanie garażu podziemnego i to kosztowało przynajmniej z tej wyceny 
wynikało,..... 
Sebastian Pieńkowski-  Przepraszam, czy Prezydent to zlecił? 
Tadeusz Mitka- Tu pisze zlecenie Urzędu Miasta Wydziału Inwestycji, ja nie wiem 
czy sam Żelazowski zlecił i podpisał, bo on, a później i ja jako dyrektor mieliśmy 
upoważnienie Prezydenta do zlecania usług do wartości 3000zł. Jeżeli usługa 
kosztowała więcej to umowę z tym Panem  musiała podpisać albo Pani Stolarska albo 
Prezydent. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia była wartość 
19.599.500zł, natomiast w sierpniu okazało się, że ten sam zakres robót można 
wycenić inaczej. Problem polega na tym, że nie ma takiego dokładnego sposobu 
szacowania inwestycji, szczególnie tych, na które nie ma jeszcze dokumentacji 
projektowej. Oczywiście są odpowiednie przepisy, rozporządzenia, itd., to są 
wskaźnikowe takie ceny, koszt jednego m 2 powierzchni użytkowej,.... 
Stefan Sejwa- Myślę, że wchodzimy w taką wiedzę już bardzo szczegółową.....   Mnie 
interesuje podniesiony przez Pana wątek, dlaczego Pan Skubiszewski robił dodatkowo 
tą wycenę, itd. Te dokumenty, które Pan cytował, czy one  są w zasięgu Wydziału 
Inwestycji, czy np. jeżeli Prokuratura zażąda to one są do wglądu? 
Tadeusz Mitka- Oczywiście, to nie są dokumenty tajne, to są dokumenty ogólno 
dostępne. 
Marek Surmacz- Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? 
Stefan Sejwa- Pan Żelazowski jak tu był to z jego wypowiedzi wynikało, że on nie 
odpowiadał za CEA w kontekście takim nazwijmy,..... 
Marek Surmacz- Ostatnie dokumenty pokazują, że wykonywał roboty inspektora 
nadzoru. 
Stefan Sejwa- Pan tu z kolei przedstawia informację taką, że Żelazowski był 
człowiekiem, który według Pana powinien spełniać rolę,... 
Tadeusz Mitka-Przede wszystkim najważniejszym w tej sprawie był rok 2009, kiedy 
Naczelnikiem Wydziału był Pan Żelazowski, więc on nie może mówić, że coś się 
działo bez wiedzy Wydziału Inwestycji. Przykro jest mi to mówić, ale to nie jest tak, 
że są rady budowy, w protokołach rad budowy pisze się, że powiedzmy generalny 
wykonawca przekazuje dokumentację projektową, to są zapisy, w celu wniesienia 
uwag dla inżyniera kontraktu dla Wydziału Inwestycji i Żelazowski, czy Hepp, czy 
Paciorek mogą mówić, że co nie wiedzieli, byli na urlopie? To nie jest tak. Wydział 
Inwestycji dysponuje umową z inżynierem kontraktu, umową z Biurem Projektów, 
umową z generalnym wykonawcą i zadaniem pracowników Wydziału Inwestycji 
prowadzących określone zadanie było  nadzorowanie pracy inżyniera kontraktu, 
generalnego wykonawcy. 
Sebastian Pieńkowski- Dla mnie jest oczywiste, że jest książka dokumentów, 
wpływają pisma, są zapisy. Jak Pan nie był dyrektorem to tak funkcjonowało i jak Pan 
został dyrektorem tak samo funkcjonowało, czy była jakaś poprawa, czy był regres, 
progres?  Mam odpowiedź Prezydenta, że w sprawie CEA część dokumentów nie 
przechodziło przez książkę, co dla mnie jest totalnym kuriozum.  
Tadeusz Mitka- To wszystko zależało od osoby, która dokument przynosiła, bo 
czasami bywało tak, że na radzie budowy inżynier kontraktu bądź generalny 
wykonawca dawał dla pracownika Wydziału Inwestycji jakiś dokument. Pracownik 
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Wydziału Inwestycji podpisywał na kopii dokumentu inżynierowi kontraktu czy 
generalnemu wykonawcy i ten dokument powinien był być przyniesiony do Wydziału 
Inwestycji i tam w dzienniku, rejestrze być odnotowany. 
Sebastian Pieńkowski- Jest procedura na to tak? 
Tadeusz Mitka- Jest, problem polega na tym, że cała Kancelaria jest tutaj, Wydział 
Inwestycji jest w Watralu,... 
Marek Surmacz- W tym okresie krytycznym był przy ul.Drzymały. 
Tadeusz Mitka- W momencie jak zostaliśmy przeniesieni do Watrala, ja wielokrotnie 
mówiłem żeby radcę prawnego tam umiejscowić, kancelarię zrobić, żebyśmy nie 
musieli czasu tracić na takie przejazdy tam i z powrotem do Urzędu, do Kancelarii. 
Generalnie powinno być tak, że pismo   trafia tutaj, następnie z kancelarii do 
Prezydenta, z-cy Prezydenta i później do odpowiedniego Dyrektora Wydziału i   na 
koniec do konkretnego pracownika. Jednak żeby było szybciej, pracownik przynosił 
dawał do zarejestrowania i rejestrowało się w rejestrze Wydziału. Jeśli pracownik tego 
nie dopilnował, nie dał sekretarce, która się tym zajmuje no to nie mogła mieć wiedzy 
o piśmie, ja także nie.  Z reguły jest tak, że pismo trafia do sekretarki, ona je wpisuje i 
przekazuje do mnie, ja się zapoznaję i rozdzielam. 
Stefan Sejwa- Tutaj z poprzednich rozmów padło takie stwierdzenie, że decyzję w 
sprawie betonu podjął inżynier kontraktu, ponieważ Wydział Inwestycji nie 
zareagował w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie na to żeby ten beton 
zgodnie z dokumentacją znalazł się i jest taka próba znalezienia takiej ofiary, że tą 
osobą z Wydziału Inwestycji była kompetentna a nie podjęła stosownych działań był 
p.Hepp. Czy można w obrębie tego stwierdzenia uzyskać od Pana jakieś opinie w 
sprawie, bo nie Pan decydował, ale z tego, co Pan przedstawia ma Pan ciekawe 
spostrzeżenia i udokumentowane.  Jak to widzieć, bo główny wątek naszej pracy to 
jest zasadność zamiany betonu. W związku z tym cały klimat, otoczka wszystko 
ważne, ale każde zdanie, które nas przybliża do ,....... 
Marek Surmacz- To się działo już poza Panem, już nam wyjaśniono. 
Stefan Sejwa- Pani Stolarska też o tym mówiła, ale może Pan ma coś do powiedzenia. 
Tadeusz Mitka- Ja nie wierzę, że w tym wszystkim  decydował tylko p.Hepp, nie 
wierzę. To nie jest tak, że  Wydział Inwestycji pracuje gdzieś w obłokach. Cały czas w 
tym siedzi osoba prowadząca bezpośrednio, kierownik oddziału i Naczelnik albo 
Dyrektor Wydziału. Siedzą w tym wszystkim, to nie jest tak, że ktoś gdzieś dostaje i 
potrafi schować, to nie tak, bo o tym wszyscy wiedzą, ci, co uczestniczą w radzie 
budowy są świadkami, kończy się rada budowy powiedzmy wszyscy się rozchodzą, a 
na końcu ktoś komuś coś przekazuje. Wiedza Wydziału Inwestycji na temat tego czy 
był w projekcie budowlanym czy nie był zastosowany ten beton architektoniczny 
musiała być w Wydziale. Natomiast jest pytanie zasadnicze, dlaczego nikt nie podjął 
decyzji, co z tym fantem  dalej zrobić? Warunki kontraktu dopuszczały zmiany tylko 
żeby dokonać zmiany trzeba było przeprowadzić odpowiednie procedury. Chciałbym 
jeszcze zwrócić Państwa uwagę na pewien wykaz cen,  który generalny wykonawca 
był zobowiązany wypełnić składając swoją ofertę. Ja sobie postanowiłem zrobić 
porównanie jak poszczególne elementy tego zadania wycenił generalny wykonawca, a 
ile te elementy kosztowały według kosztorysów inwestorskich posiadanych przez 
zamawiającego. Pewne rzeczy są, co najmniej dziwne i do wyjaśnienia. Otóż prace 
projektowe generalny wykonawca wycenił na 1.669.112,00zł gdzie w wycenie 
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posiadanej przez Miasto dokumentacja projektowa została wyceniona na 365.500,00zł.  
Dokumentacja projektowa samego parkingu podziemnego oraz boiska generalny 
wykonawca wycenił na 1.231.676,00zł natomiast z wyceny posiadanej przez Miasto 
dokumentacja projektowa na garaż miała kosztować 182.000,00zł, a boiska 
60.300,00zł. Dokumentacja projektowa ciągów pieszych, odwodnienia terenu 
generalny wykonawca wycenił na 218.425,00zł, a Miasto 9.000,00zł. Projekt 
wykonawczy uzbrojenie terenu, sieć wodno kanalizacyjną, itd. generalny wykonawca 
wycenił na 59.908,00zł    Miasto 70.000,00zł. Dokumentacja projektowa oświetlenia 
architektonicznego generalny wykonawca- 13.492,00zł Miasto 12.000,00zł. 
Dokumentacja projektowa zieleni generalny wykonawca 92.636,00zł Miasto 
11.000,00zł, tu niewielkie różnice, ale budynek główny sali koncertowej, architektura 
Miasto- 26.324.795,00zł a oferta generalnego wykonawcy 31.929.500,00zł, więc to 
5,5 mln zł więcej. Konstrukcja Miasto – 16.953.057,00zł, a oferta generalnego 
wykonawcy 20.996.850,00zł. 
Marek Surmacz- Na jakim etapie on jest zobowiązany wykonać takie wpisy o 
własnych szacunkach generalny wykonawca? 
Tadeusz Mitka- On był zobowiązany specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
wypełnić taki wykaz cen i on to robił na podstawie dokumentacji projektowej, która 
była dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiotu, które 
były załączone. Podam jeszcze jeden ciekawy przykład. Według kosztorysu 
inwestorskiego posiadanego przez Miasto technologia ogólna sceny sali, technologia 
oświetlenia sceny oraz urządzenia mechaniczne  wycenione były na 22.531.260,00zł 
oferta wykonawcy była rozbita  na dwa elementy i jeden element był wyceniona na 
2.644.009,00zł, a drugi na 1.290.135,00zł, czyli oferta wykonawcy na 3.934.144,00zł, 
a kosztorys inwestorski na 22 mln zł,  wychodzi, że ponad 18 mln zł taniej. 
Zastanawiałem się, czy nie był błąd czeski, że może przecinek się przesunął w tym 
kosztorysie, ale nie. Mam ten kosztorys inwestorski przy sobie.  
Sebastian Pieńkowski- Pan zostawi ten kosztorys jako załącznik? 
Tadeusz Mitka- Mogę. Bardzo dokładnie przeczytałem sam ten kosztorys na tą 
technologię, nie znam się na wielu rzeczach, ale czytać potrafię. Na przykład z tego 
kosztorysu wynika, że  na sali koncertowej w budynku głównym jest jedna zapadnia 
fortepiany, jedna zapadnia sceniczna później następne pięć drugich zapadni 
scenicznych,  jest zapadnia magazynu prospektu jedna sztuka, następnie zapadnia 
orkiestrowa  12x1m jedna sztuka,  zapadnia orkiestrowa  12x2m jedna sztuka, scena 
ogrodowa o średnicy 9,9m jedna sztuka, tych zapadni jest dziesięć. Ja nie dysponuję 
dokumentacją projektową i trudno mi się odnieść czy ten kosztorys odzwierciedla to, 
co dokumentacja projektowa zawierała. Czytając założenia do kosztorysowania 
napisane przez Pana Skubiszyńskiego, który to opracowywał, on tu napisał, że to jest 
aktualizacja kosztorysu Budopolu do cen z I kw 2008r. Jeżeli on się tylko oparł na 
kosztorysach istniejących i nie zaglądał w dokumentację projektową to zrobił tylko 
zmianę cen.  Natomiast, jeżeli to robił zgodnie z dokumentacją projektową i 
rzeczywiście ten kosztorys odzwierciedla te ilości, które powinny być w dokumentacji 
projektowej to nie ma szans, żeby coś, co jest wycenione na 22 mln zł,  ktoś zrobił za  
3-4 mln zł. 
Marek Surmacz- Pan mówi o koszcie netto? 
Tadeusz Mitka- Tak mówię o koszcie netto. 
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Sebastian Pieńkowski- Czy podsumował Pan wszystko? 
Tadeusz Mitka- Generalnie oferta wykonawcy,.... 
Marek Surmacz- Reasumując, generalny wykonawca dzisiaj ma płacone 22 mln zł, za 
co chciał 3 mln zł. 
Tadeusz Mitka- Nie, generalny wykonawca będzie miał zapłacone 3 mln zł, tyle ile 
podał. 
Marek Surmacz- Przepraszam, ale gdzie są  te 18 mln zł w ogólnym koszcie?  
Tadeusz Mitka- Tego to ja nie wiem. 
Marek Surmacz- Mam przed sobą kosztorys, globalnie koszt wynosi tyle ile wynosi. 
Jerzy Wierchowicz- W drugą stronę, ale Miasto nie płaci,... 
Marek Surmacz-Okazuje się, że nie. Miasto płaci. 
Jerzy Wierchowicz- Nie. 
Marek Surmacz- Płaci, bo generalnie będzie kosztować 130 milionów. 
Tadeusz Mitka- Miasto przeznaczyło na całe zadanie 106.343.185,00zł netto w tym 
sam budynek Filharmonii 86.743.685,00zł w tym była technologii sceny 22 mln zł 
oraz  19.599.500,00zł na projektowanie i roboty budowlane w oparciu o Program 
Funkcjonalno Użytkowy w tym parking podziemny na 4.546.000,00zł. Jak parking 
podziemny został wyceniony przez generalnego wykonawcę na kwotę 
17.595.244,00zł. 
Jerzy Wierchowicz- On żąda tyle żeby mu za to zapłacić? 
Tadeusz Mitka – Tak. 
Jerzy Wierchowicz- Czy miał to zrobić za 4 mln zł? 
Stefan Sejwa-Nie, to chodziło o to wszystko. 
Tadeusz Mitka- Wycena posiadana przez Miasto opiewała na kwotę 4 mln zł. 
Natomiast generalny wykonawca złożył ofertę na 17.595.244,00zł i Miasto się na to 
zgodziło, a dlaczego się zgodziło, bo oferta Mostostalu na sam budynek Filharmonii 
wyniosła tylko 76.515.681,00zł. Natomiast sam budynek Filharmonii według wyceny 
kosztorysu inwestorskiego Miasta miał kosztować 84.055.992,00zł, czyli oferta 
generalnego wykonawcy na sam budynek Filharmonii była niższa o 7.541.311,00zł, a 
na budynek garażu podziemnego była wyższa o 13 mln zł. Generalnie oferta 
wykonawcy przekraczała kwotę, jaką dysponowało wówczas Miasto o 548.290,00zł 
netto, czyli o 0,5 %. 
Jerzy Wierchowicz- Nie jest tak źle, nie jest to tak przerażające. 
Marek Surmacz- Chodzi o to, że jak bym budował dom i łazienka wyszła drożej niż 
cały budynek,..... 
Jerzy Synowiec- Czy budując jakieś obiekty użyteczności publicznej robi się jakieś 
szacunki miejsc parkingowych do miejsc na widowni, na stadionie czy gdziekolwiek, 
chodzi mi o to 600 miejsc na widowni, a 400 miejsc parkingowych. Stadion 15.000 
miejsc, a parking 400 miejsc. 
Tadeusz Mitka- Trzeba wziąć pod uwagę, że ten parking ma nie służyć tylko 
Filharmonii, ale być ogólnie dostępnym. 
Jerzy Synowiec- Kto będzie korzystał i czemu akurat tam? 
Stefan Sejwa- Nigdy się nie zapełni w tym miejscu. 
Tadeusz Mitka- Garaż podziemny jak został przez generalnego wykonawcę 
wyceniony na ponad  17 milionów zł, podzielony na elementy, to roboty ziemne 
według generalnego wykonawcy miały kosztować 4,5 mln zł. Wykop pod budynek to 
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jest 52.000m3 ziemi wybrać ładowarką, załadować  i wywieź. Roboty ziemne 
wykonywała Firma p.Zuzy, ale nie wiem czy na zlecenie generalnego wykonawcy, czy 
na zlecenie InterBud Westu. 
Stefan Sejwa- Na zlecenie InterBud Westu.  
Marek Surmacz-Dziękujemy za wyjaśnienia. Czy Prokuratura już Pana wzywała? 
Tadeusz Mitka- Tak, 7,5 godziny to trwało. 
Stefan Sejwa- Czy te wszystkie papiery miał Pan ze sobą? 
Tadeusz Mitka- Wszytkich papierów nie miałem ze sobą. 
Marek Surmacz-To jeszcze może Pan być wzywany na uzupełnienie. Kolejne 
posiedzenie naszej Komisji mamy zaplanowane za tydzień na dzień 04 maja br.  
Stefan Sejwa- Dostaliśmy uzupełnienie dokumentacji i tam jest całkowite odrzucenie 
przez generalnego  wykonawcę roszczeń Miasta Gorzów z szerokim uzasadnieniem. 
Odnoszą się do parkingu, drewna, kamienia.  
Marek Surmacz- Zapoznałem się z tymi dokumentami, które sygnalizowały niepokój 
pełnomocnika wobec Pana Prezydenta, chciałbym spytać, czy mamy jakieś inne 
oczekiwania, co do dokumentów wobec Prezydenta Miasta? 
Stefan Sejwa- Przeczytałem całość dokumentów i według mnie obala to zupełnie 
wiele rzeczy. To, co my ustaliliśmy to jest dopiero połowa tego w sensie konfrontacji z 
tym, co usłyszeliśmy. Nie wiem jak do tego podejść? 
Marek Surmacz- Mamy dokumenty uzupełniające, mamy odrzucenie roszczenia i w 
związku z tym zaprosiliśmy na następne posiedzenie przedstawiciela generalnego 
wykonawcy. Powoli zmierzałbym do zakończenia. Widzimy jak wygląda 
administracja w mieście, jak wygląda nadzór, widzimy, że właściwie obok 
administracji funkcjonuje cała rzesza pełnomocników do spraw inwestycji, a tak na 
prawdę wszystko szło bokiem. 
Jerzy Wierchowicz- Czy oprócz Pana Żelazowskiego inni pełnomocnicy mieli do 
czynienia z CEA? 
Marek Surmacz-Mówi się o p.Wieczorku.  
Stefan Sejwa- Wcześniej wiedziałem, że p.Wieczorek nie jest już Plastykiem 
Miejskim, a dopiero z tych papierów dowiedziałem się, że został pełnomocnikiem i 
pracuje przy CEA. 
Marek Surmacz- Zdziwiłem się, że Pan Prezydent odwołał pracownika, który nic nie 
miał wspólnego z podjętymi decyzjami. Na następne posiedzenie Komisji 
zaprosiliśmy przedstawiciele generalnego wykonawcy, wiemy, że p.Hepp jest nadal na 
zwolnieniu lekarskim, ale ma przedstawić oświadczenie pisemne. 
Stefan Sejwa-Zwracam uwagę, że my cały czas jesteśmy przy betonie. 
Marek Surmacz- Tak jesteśmy przy betonie, a pozostały jeszcze kamienie i drewno. 
Prawdopodobnie i drewno i kamienie, ponieważ tam było pełno klauzul 
dozwalających to zostało chyba przeprowadzone w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Jeżeli pojawia się problem, to wykonawca występuje do 
zamawiającego, uzgadniają, że nie robią tego, bo na rynku nie można kupić np. 
drewna afrykańskiego to montujemy dąb. Jeżeli okazuje się, że inny kamień będzie 
lepszy to tam zaoszczędzimy. 
Stefan Sejwa- Zamawiający rości sobie zwrot 1.286.000 zł z tytułu zamiany płyt 
granitowych na posadzkach na płyty lastriko, a przecież posadzki wykonano z granitu 
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i przykład ten wskazuje na kompletny brak znajomości procesu inwestycyjnego CEA 
przez zespół opracowujący roszczenia ze strony zamawiającego. 
Marek  Surmacz- Z tego wynika, że wykonawca zrobił zgodnie z projektem płyty 
granitowe, a radni zostali poinformowani, że zamieniono kamień, że zamieniono 
granit na lastriko. Jest granit. Proponuję na tym zakończyć. 
 
 Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokołowała 
 
                                                                                              Przewodniczący Komisji 
 
                                                                                                                ( - ) 
                                                                                                     Marek Surmacz 


