
Protokół  Nr 11/2011 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 czerwca 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- Dziękuję Państwu za przybycie na posiedzenie Komisji 
Cezary Wąsowski- Prezes Firmy- Pan Pocałujko nie mógł przyjechać, a ponieważ ja 
dzisiaj jestem w Gorzowie i byłem na spotkaniu u Pana Prezydenta, dlatego 
pozwoliłem sobie przybyć. Jestem szefem Firmy BudInwent i Pana Pocałujki.  
Marek Surmacz-  Zależało nam na obecności Pana Pocałujki, dlatego, że był od 
samego początku inwestycji i w momencie wszystkich istotnych spraw będących w 
zainteresowaniu Komisji Rewizyjnej. Pan jest szefem, ale czy zna Pan szczegóły 
bieżące, wykonawcze, uzgodnieniowe? 
Cezary Wąsowski- Postaram się odpowiedzieć. Dzisiaj cały dzień poświęciliśmy 
omawianiu kwestii zakończenia inwestycji, proszę o pytania. 
Marek Surmacz- Dziękuję również Panu Skubiszyńskiemu, że zechciał przyjść i 
porozmawiać z Komisją Rewizyjną Rady Miasta. Proponuję zacząć od Pana 
Wąsowskiego, który jest z podróży. 
 Jerzy Wierchowicz- Porozmawiajmy na temat tego betonu, zamiany betonu, jak to się 
stało. 
Cezary Wąsowski- Beton architektoniczny został zapisany w tak zwanym Programie 
Funkcjonalno Użytkowym, wymiennie z tak zwanym betonem technicznym. Autor był 
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trochę nieścisły, bo wykazał się nieznajomością, nie ma betonu technicznego jest po 
prostu beton. Ten Program służył do wykonania projektu budowlanego i w 
konsekwencji projektu wykonawczego przez projektanta i wykonawcę, ponieważ 
wykonawca robót  miał robić dokumentację projektową.  Zrobił dokumentację, projekt 
budowlany garażu podziemnego i dokonaliśmy oceny dokumentu, który nam 
przedłożono autorstwa Pana Krzysztofa Pocałujki. Sporządziliśmy notatkę na temat 
naszych uwag do projektu budowlanego, m.in. wykonawca zastosował beton 
architektoniczny W trakcie procedury przetargowej były pytania oferentów, 
przyszłych wykonawców do zamawiającego o ten beton, jak on ma wyglądać, 
ponieważ w polskim prawie nie istnieje pojęcie betonu architektonicznego, nie ma 
polskich norm. Istnieją normy niemieckie, angielskie, natomiast polskie przepisy 
techniczne to zjawisko pomijają. Natomiast jest to używane przez architektów i odnosi 
się do norm zagranicznych. Przekazaliśmy notatkę z uwagami, o betonie  to nie była 
jedyna uwaga, ale już nie pamiętam innych. Zawsze można sięgnąć do tych 
dokumentów, ale były różne uwagi, głównie na temat zgodności projektu 
budowlanego z Programem Funkcjonalno Użytkowym. Notatka została przekazana do 
Urzędu Miasta, architekt poprawił, były rozmowy na temat garażu, sposobu jego 
wykończenia na zewnątrz i wewnątrz. Projektant zaproponował swoją wizję można 
powiedzieć, bo jest zaproponowane ciekawe wejście, a w środku jest wykończenie, 
które tak zostało zaproponowane w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych 
i tak zostało wykonane. My dwukrotnie chyba informowaliśmy Urząd na piśmie na 
temat pominięcia faktu wykorzystania betonu architektonicznego. Z punktu widzenia 
technicznego ten beton tak naprawdę nie wiadomo czy byłby potrzebny, ale był 
zapisany w PFU. To tyle, jeżeli macie Panowie pytania to odpowiem. 
Jerzy Wierchowicz- Kwestie kosztowe tego betonu? 
Cezary Wąsowski- Trudno powiedzieć, ale na pewno beton architektoniczny byłby 
droższy, ponieważ nie jest to materiał w powszechnym obrocie, to zależy od 
receptury, jak on ma być zrobiony. Poza tym samo wykonawstwo na budowie w 
zamyśle beton  architektoniczny nie podlega żadnej obróbce, nie okłada się 
okładzinami, nie maluje, nic się z nim nie robi. To może być beton w miejscu jakiegoś 
bardzo takiego industralnego, czasami architekci tak stosują do bardzo takich gładkich 
polerowanych powierzchni. Taki beton byłby droższy na pewno, chociaż  wykonawca 
należy tutaj stwierdzić wykonał szpachlowanie malowanie ścian garażu, zostały one 
pomalowane, także pewne prace ekwiwalentne zostały wykonane. Z punktu widzenia 
użytkowego to jest taka sytuacja, że lepiej jest mieć ściany pomalowane niż ściany w 
betonie architektonicznym, ponieważ garaż to nie jest takie miejsce gdzie czystość jest 
na porządku dziennym samochody zostawiają spaliny, kurz się osadza. Ściany 
malowane można, co jakiś czas pomalować, odświeżyć, są łatwiejsze w konserwacji. 
Natomiast beton architektoniczny z czasem by zszarzał, a konserwacja jest trudna. Z 
punktu widzenia użytkowego.  
Marcin Kurczyna-  Czy jakieś stanowisko Miasta w tej sprawie było? Państwo 
zwracaliście się do Miasta, dlaczego nie ma odpowiedzi, co z tym dalej robić? 
Cezary Wąsowski- Były na ten temat  pytania, była korespondencja, ale trudno mi 
jednoznacznie odpowiedzieć, ale można zawsze sięgnąć do dokumentów. Na pewno 
kilkakrotnie były pytania i odpowiedzi architekta, wykonawcy. Temat był poruszany i 
dokumenty trafiały do Miasta. Odbywały się narady budowy, protokoły,  wszystkie  
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ważniejsze sprawy były tam analizowane a poza tym My informowaliśmy Urząd 
Miasta o tych wszystkich sprawach. Była prowadzona korespondencja, wystąpienia, 
ale nic się nie działo, że tak powiem bez wiedzy osób wydelegowanych z ramienia 
Urzędu do kontaktów z wykonawcą i z nami.  
Stefan Sejwa- Mnie bardziej interesuje kwestia decyzyjności podejmowanej w tym 
zakresie i szkoda, że nie ma Pana Pocałujko, ponieważ z dotychczasowej 
dokumentacji, wypowiedzi wynikało, że on w tym wstępnym okresie decyzyjnym 
spełniał tą rolę istotną wynikającą ze stanowiska inżyniera kontraktu, ale dysponując 
wypowiedziami, dokumentacją  dwóch stron to znaczy strony takiej, która mówi z 
pozycji Miasta , że wszystko było po stronie Miasta dobrze i po stronie przedstawicieli 
wykonawcy i waszego działania pewna sprzeczność jest, ale jakby próbujecie 
stwierdzić, że winien pewnym działaniom  decyzyjnym w tej sprawie jest Pan 
Pocałujko jako inżynier kontraktu. Jego kompetencje były takie, że mógł podejmować 
pewne decyzje, ale podejmował je na zasadzie niezgodności zamawiający, wykonawca 
i inżynier kontraktu tylko, że wystąpiły tu pewne sprzeczności w tym zakresie. 
Szkoda, że nie ma  Pana Pocałujko jeszcze raz podkreślam z tego względu, że w 
wyniku pewnych działań chciałbym usłyszeć od niego pewne odpowiedzi na 
następujące kwestie. Pan Pocałujko wypowiadał się już jako inżynier kontraktu nie 
mógł on pojąć cytuję:- „jak w Gorzowie podejmuje się pewne decyzje w sprawie 
interesujących nas kwestii, nie mógł uznać, że sposób podejmowania decyzji jest 
nazwijmy to prawidłowy”. Była u nas na rozmowie poprzednia Pani wiceprezydent 
Stolarska i ona próbowała przedstawiać sytuacje taką, że Pan Pocałujko nie spełniał 
swoich obowiązków w sposób taki do końca właściwy. Brak było zadowolenia i tutaj 
chciano rozstać się z funkcją inżyniera kontraktu w osobie Pana Pocałujko z tego 
względu, że był tak zajęty, obciążony, że nie spełniał swoich obowiązków do końca 
właściwie i jacyś inni imiennie przedstawiciele byli wyznaczani do tych zadań. 
Decyzje podjął inżynier kontraktu Pan Pocałujko o tej zamianie betonu, tak wynika z 
tych dokumentów. Specjalnie przedstawiłem kilka takich uwag żeby przybliżyć 
problem, jaki nas interesuje. W związku z tym jak by Pan jako szef Pana Pocałujko 
spróbował zinterpretować tą kwestię pewnych przepisów, pewnych zgodności w tej 
sprawie, pewnych kompetencji autonomicznej Pana Pocałujko jako inżyniera 
kontraktu. Czy te konflikty występowały w sensie różnych stron, czy nie występowały, 
jak z punktu widzenia może szefa Firmy ocenia Pan i odniósł się do tego, co próbuję 
zasugerować. To byłaby pierwsza taka bardziej rozszerzona uwaga. 
Cezary Wąsowski- Wie Pan nie chciałbym się odnosić do jakiś dokumentów, opinii, 
nie chciałbym się także odnosić do jego komentarza, co do pracy Urzędu, ja uważam, 
że nie jesteśmy powołani do komentowania pracy jednostki samorządu terytorialnego, 
z którą mamy umowę. Wykonujemy naszą umowę i tu nie widzę problemu. Jeżeli 
chodzi o kwestie odpowiedzialności Pana Pocałujko, tak koncepcja jak projekt 
budowlany były zatwierdzane przez Urząd Miasta, zamawiającego. Danie koncepcji 
przekazanej nam przez wykonawcę- projektanta z naszymi uwagami to rozumiem, że 
jeżeli są tam nasze  uwagi to logicznie rozumując ktoś to czyta i analizuje, co tam jest 
napisane. Jeżeli ktoś to zatwierdza to chyba z całą konsekwencją tego, co robi, bo my 
napisaliśmy, że nie ma betonu architektonicznego i zrobiliśmy to dwu krotnie, przy 
koncepcji i przy projekcie budowlanym. Takie dokumenty zostały przekazane do 
Urzędu Miasta i została dokumentacja zatwierdzona. Ktoś miał świadomość, jaki jest 
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stan rzeczy, to, że zaopiniowaliśmy to w taki a nie inny sposób wskazując na to, czego 
tam nie ma w stosunku do PFU to spowodowało, że zamawiający na tej podstawie 
podjął suwerenną decyzję. My nic nie możemy narzucić zamawiającemu w zakresie 
decyzji, a decyzje  w kwestii zatwierdzenia koncepcji jak i projektu budowlanego 
podejmował zamawiający. 
Jerzy Wierchowicz- Wy działacie w interesie zamawiającego, nie niezależnie. 
Cezary Wąsowski- Nie do końca. Gdybyśmy nie mieli umowy na warunkach Fidyka 
to byłoby tak jak Pan mówi. Natomiast Fidyk mówi, że inżynier kontraktu jest 
powoływany jako osoba bezstronna opiniująca i prowadząca. Nie ma jakby, że my 
musimy nastawiać pierś za zamawiającego w sensie takim, że nie ma racji tylko 
mówimy zamawiającemu bezstronnie czy ma rację , czy jej nie ma wydając opinię.  
Tu jest narzucona niezależność i bezstronność. 
Jerzy Wierchowicz- Umowa jest z Miastem i to Miasto wam płaci. 
Cezary Wąsowski- Tak. 
Jerzy Wierchowicz- Czy nie uważa Pan, że ta zamiana betonu nie była ze szkodą dla 
Miasta? Czy nie powinniście tego odradzić? 
Cezary Wąsowski- Zwracaliśmy Miastu uwagę. 
Jerzy Wierchowicz- Takiej uwagi nie ma z waszej strony. 
Cezary Wąsowski- Wie Pan czy tańszy czy droższy? Już nie pamiętam czy było 
napisane tańszy czy droższy. 
Jerzy Wierchowicz- Sam Pan powiedział, że zastosowano tańszy beton. 
Cezary Wąsowski- To nie jest kwestia tańszy czy droższy, bo my się mamy 
wypowiedzieć tak jak powiedziałem bezstronnie. Jeżeli bym się wypowiedział, że 
wykonawca dał coś droższego to też powiem, że zrobił coś innego, ale czy to droższe 
czy tańsze to nie jest ta kwestia, bo umowa jest ryczałtowa. Wówczas kwestia 
rozliczeń na tym etapie nie była analizowana.  
Marek Surmacz- Panie prezesie właśnie w kontekście umowy ryczałtowej, umowa 
ryczałtowa określa przedmiot zadania, określa cenę ryczałtową dla tego przedmiotu 
zadania i następuje odstępstwo powszechnie dostępnej wiedzy na rzecz technologii 
tańszej, okazuje się, że istotnie tańszej. Okazuje się, że na etapie przetargu oferenci 
dopytywali czy ktoś się nie pomylił żądając betonu architektonicznego. Używam 
słowa reżimu, bo również z dostępnej literatury, z którą się zapoznawałem wynika 
jednoznacznie, że to nie jest taka prosta sprawa wykonać coś w betonie przy tak dużej 
kubaturze jak ten garaż. To nie jest taka prosta sprawa i wykonawca też nam na ten 
temat mówił, że właściwie przed przystąpieniem, nawet przed zawarciem kontraktu, 
na etapie rozpoznawania rynku dowiedział się, że tu w Gorzowie i w okolicy nie ma 
betoniarni, która byłaby w stanie wykonać beton gwarantujący jednolitą barwę w 
masie i możliwość zapewnienia tego wymogu technologicznego. Pan jako reprezentant 
obiektywny, reprezentant na tej budowie inwestora, rola  podobna jak adwokata w 
procesie.  
Jerzy Wierchowicz- Wejdę w słowo, akurat siedzimy w procesie gdzie występuje 
Fidyk, jest inwestor zastępczy, jest inżynier kontraktu i nie zgadzam się z Panem, że 
jesteście niezależni. 
Cezary Wąsowski- My nie jesteśmy niezależni, mamy działać w sposób obiektywny i 
niezależny. Rozstrzyganie kontraktu na Fidyku nie polega na tym, żebym ja bronił 
zawsze strony zamawiającego nawet, jeżeli on nie ma racji. 
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Jerzy Wierchowicz- Powinien Pan pilnować wykonawcy żeby działał zgodnie z 
umową. 
Cezary Wąsowski- Jeżeli chodzi o działanie zgodnie z umową to tak. 
Marek Surmacz- Czy widział Pan pisemny akcept Prezydenta lub innej osoby ze 
strony Prezydenta, pełnomocnika do spraw inwestycji, Naczelnika Inwestycji, 
pisemny akcept dla waszego zwrócenia uwagi na to, że jest niezgodność już na etapie 
koncepcji. Po tym pisemnym akcepcie przystępuje się do projektowania jak rozumiem, 
potem  jest projekt również akceptowany i następnie jest pozwolenie na budowę w 
zaakceptowanej wersji na beton niearchitektoniczny. 
Cezary Wąsowski- Oczywiście. 
Marek Surmacz-  Nie ma takich dokumentów, my nie znamy takich dokumentów. Czy 
Pan dysponuje takimi dokumentami? 
Cezary Wąsowski- Była akceptacja  koncepcji i projektu budowlanego.  
Marek Surmacz-Pytam o podpis Prezydenta lub osoby przez niego upoważnionej. 
Cezary Wąsowski- Jeżeli jest złożony projekt i koncepcja z naszą opinią to,... 
Marek Surmacz- Czy dla Panów milczenie jest akceptacją? 
Cezary Wąsowski- My dajemy koncepcję i ktoś w ślad za tym przysyła akceptację na 
piśmie, że akceptuje bez uwag. 
Marek Surmacz- A jak nie było takiej akceptacji, nie ma takiego pisma. 
Cezary Wąsowski- Ja mam taki dokument. 
Marek Surmacz-To bardzo prosimy o odszukanie, skopiowanie i przysłanie Komisji. 
Marcin Kurczyna- Proszę nam skopiować pisma, które Państwo kierowaliście do 
Miasta. 
Cezary Wąsowski-Nie ma problemu ja mogę skopiować i wysłać, ale Miasto jest 
chyba ubogie w dokumenty, bo ABW zabrało. 
Marek Surmacz- W ogóle nie było takich pism. 
Jerzy Wierchowicz- Pierwszy wasz przedstawiciel twierdził, odnieśliśmy wrażenie, 
bardzo złe wrażenie, że nic się nie stało. Odnieśliśmy złe wrażenie odnośnie jakości 
pracy tego przedstawiciela. Naszym zdaniem to jednak była istotna rzecz.. 
Cezary Wąsowski- My byśmy bez akceptacji Miasta nie poszli dalej, wysyłaliśmy 
dokumenty, nasze wszystkie uwagi i to szło, koncepcje, itd. 
Jerzy Wierchowicz- A co wracało z miasta? 
Cezary Wąsowski- Zatwierdzenie. 
Marek Surmacz- Panie prezesie Pan mówi jak być powinno, jak jest sensownie i 
logicznie. 
Cezary Wąsowski- Nie dyskutujmy, ja skopiuję dokumenty i prześlę do Państwa.  
Marek Surmacz-My wówczas będziemy musieli obiektywnie uznać, że Państwo jako 
inżynier kontraktu postępowaliście z aprobatą Miasta, ale potrzebujemy materialnego 
dowodu na to. Następna rzecz Pan mówi, że zdecydowanie lepsza jest taka forma  
malowanego, wyszpachlowanego betonu. 
Cezary Wąsowski- Mi jest trudno powiedzieć. 
Marek Surmacz- Jak się ma świadomość, że zamawiający upiera się twardo i 
dokładnie enumeratywnie wymienia wskaźniki, które powinien spełniać ten beton 
architektoniczny. Jest prowadzona korespondencja z innym oferentem niż ten, który 
wygrał generalne wykonawstwo i tamten  wręcz zwraca uwagę, że to jest absurd 
trzymać się tej koncepcji, bo to podroży inwestycje o kilka milionów złotych. 
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Cezary Wąsowski- Nie to jest przesada. 
Marek Surmacz- Pan wie, kto to był ten drugi oferent? 
Cezary Wąsowski- Mogę sprawdzić. 
Marek Surmacz- Podobno Skanska. Zwrócimy się do Pana Prezydenta o dostarczenie 
nam pytań z nadrukiem autora, bo tego nie mamy. Z wypowiedzi przedstawicieli 
Budinwentu wynikało i generalnego wykonawcy, że sprawa właściwie stanęła na 
porządku w końcu 2010roku, podczas gdy sprawa po raz pierwszy  pojawiła się w 
koncepcji w I kw 2009r. Projekt został wykonany do sierpnia 2009r., do Miasta o 
pozwolenie na budowę generalny wykonawca zwrócił się 2009r. w sierpniu. Trwa 
procedura wydania pozwolenia na budowę, wydane jest pozwolenie na budowę i nagle 
wybucha sprawa, gdy już jest wszystko przesądzone, gdy na plac budowy jest 
wprowadzony wykonawca i ma wykonywać garaż. Sprawa wybucha i nikt nic nie wie, 
wszystkie osoby odpowiedzialne mówią, że to niemożliwe, nie ma żadnej zamiany. 
Trwa publiczna dyskusja w tej sprawie, w Radzie Miasta, publikacje medialne, Pański 
przedstawiciel funkcjonuje na budowie i nie ma reagowania. Nagle zwraca się do 
generalnego wykonawcy i pyta czy jest coś na rzeczy. Wykonawca odpowiada, że tak, 
ale jeszcze można coś tam zmienić. 
Cezary Wąsowski- do kogo to pytanie,  kolega Widziński nie brał w tym udziału, 
ponieważ był Pan Pocałujko. Ja uważam, że to był błąd zamawiającego, że ktoś, kto 
robił Program Funkcjonalno Użytkowy wpisał beton architektoniczny, dlaczego? 
Dlatego że jeżeli się przeczyta rozporządzenie Ministra Infrastruktury na temat jak ma 
wyglądać projekt budowlany,  specyfikacje  techniczne jak również PFU. To, co 
wpisał autor tego programu garażu kłóci się z prawem budowlanym, prawem 
autorskim. Za projekt jest odpowiedzialny autor projektu a tutaj w tym momencie 
uważam, że przekroczył swoje uprawnienia autor, a już zamawiający odpowiadając w 
taki sposób dokładny to już w ogóle jakoś dziwne, nie chcę tego komentować. 
Dlaczego tak uważam? Jeżeli przeczytamy literalnie to rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury to tam naprawdę trzeba bardzo ostrożnie i bardzo ogólnie napisać jak 
ma to być wykonane. PFU jak sama nazwa wskazuje mówi o funkcji i pewnych 
walorach użytkowych. Natomiast ten program nie zastępuje architekta, ponieważ to 
architekt decyduje później o wyrazie artystycznym. Nie można postawić jakiś okowów 
dla architekta. Uważam, że zostało to zbyt mocno wyeksponowane, bo jeżeli  by ktoś 
pisał coś, co nie mogłoby być zrealizowane z przyczyn technicznych albo z powodu 
przepisów obowiązujących w budownictwie i tak należałoby zrobić inaczej niż mówi 
program, bo trzeba zrobić poprawnie i zgodnie z przepisami. Wiele jest takich 
przypadków, ale w tym przypadku było to na wyrost. Szczególnie, że w innym 
miejscu autor napisał, że wejście do garażu powinno być odpowiednie do architektury 
Filharmonii. To jest tylko moja uwaga i tak to proszę potraktować. 
Marcin Kurczyna- Nie ma takiego pisma od was, że zwracaliście uwagę inwestorowi. 
Państwo pytacie wykonawcę,  jesteście pośrednikiem w korespondencji, ale pojawia 
się fakt, że wszystko było uzgodnione, już to zaklepaliście. Zgodziliście się i mamy 
wasze pismo z akceptacją, więc, po co pytacie? 
Cezary Wąsowski- Musiałbym poszukać w korespondencji, bo nie wiem, jakimi 
dokumentami  dysponujecie. Korespondencja była bardzo obszerna, część jest w 
Warszawie, a część na budowie. 



 7 

Marek Surmacz- Zastanawiamy się nad tym, czy przedstawiciel Firmy inżyniera 
Kontraktu panował nad sytuacją? Jeżeli się okazuje, że dzieją się różne rzeczy, 
odbywają się rady budowy, poruszane są różne rzeczy, a nie wykonuje się 
elementarnej rzeczy, jaka powinna być między zamawiającym a inżynierem kontraktu  
uzgadniana, czyli nie ma korespondencji tak jak Pan mówi. Pojawia się problem, 
zwołujemy naradę, z narady  jest protokół, wyrażamy opinię, stanowisko, dajemy 
sobie czas, odpowiadamy na piśmie. Jest dokumentacja i wówczas czytelna jest 
wymiana myśli, stanowisk, dochodzimy do jakiegoś wyboru i konsekwencją w finale 
jest np. ta zamiana.  Już po zatwierdzeniu, po wydaniu pozwolenia na budowę 
obowiązują jakieś domniemania. Jeżeli generalny wykonawca powołuje się na 
klauzulę kontraktu, z której wynika, że jeżeli przedstawiciel inżyniera kontraktu 
przychodzi i na naradzie oświadcza, że nie ma uwag. To generalny wykonawca  
przyjmuje, że ten inżynier kontraktu uzgodnił z zamawiającym to stanowisko i ono 
obowiązuje. Potem jak szczegółowo badamy sprawę to się okazuje, że milczenie, czyli 
brak stanowiska zamawiającego w domniemaniu stanowi zgodę na akceptację. Tak 
wynika z dokumentacji, z relacji stąd późniejsze zaskoczenie, ponieważ nie było 
wymiany informacji na budowie. Budowa za 130  milionów złotych, iluś tam 
przedstawicieli, iluś tam pełnomocników. 
Cezary Wąsowski- Trudno teraz wracać historycznie, mnie wtedy nie było, ale na 
pewno początki inwestycji są trudne, ponieważ Filharmonia była budowana, był 
projekt i dokumentacja, a przy garażu było duże tempo narzucone żeby ze wszystkim 
zdążyć. 
Marek Surmacz- Czy Pan Krzysztof Pocałujko był zaangażowany w trakcie budowy 
Filharmonii na innych inwestycjach? 
Cezary Wąsowski- Chyba na jednej oprócz  Filharmonii. 
Marek Surmacz- Daleko od Gorzowa? 
Cezary Wąsowski- W Łodzi albo  Poznaniu. 
Marek Surmacz- Jego obecność na budowie była taka połowiczna, bo jeżeli tam była 
porównywalna inwestycja, wymagająca zaangażowania,... 
Cezary Wąsowski- Poświęcał wystarczającą ilość czasu. 
Stefan Sejwa- Chciałbym wrócić do tej kwestii, która zmienia cały tor myślenia, tej 
filozofii, że dotychczasowe prace opierały się na tym, że inżynier kontraktu jest jednak 
przedstawicielem miasta, że pilnuje interesu miasta. Miasto poprzez inżyniera 
kontraktu realizuje swoją rolę zamawiającego, inwestora. Tymczasem Pan w swojej 
wypowiedzi podszedł do problemu w ten sposób, że ma dużą autonomię i tutaj jest w 
pewnym sensie niezależny od zamawiającego. To jest taka sprawa, która wprowadza 
nowy element. 
Marcin Kurczyna- Sprawa jest ta sama, Państwo byli od tego, aby pilnować realizacji 
umowy. 
Stefan Sejwa- Jednocześnie jest umowa między  zamawiającym, wykonawcą. Mamy 
dokumenty z innych źródeł, że bez zgody zamawiającego poprzez inżyniera kontraktu 
nie można nić zmienić.  
Cezary Wąsowski- Obowiązki i uprawnienia  inżyniera kontraktu: klauzula 3-1 od 
inżyniera wymaga się każdorazowo aprobaty zamawiającego przed podjęciem działań 
wynikających z klauzul, warunków kontraktu, a w szczególności, np. prawo do 
zmiany, procedura zmiany. To jest wyłączone z takiego dalszego  działania 
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bezpośredniego,  my dajemy opinię i dopiero do naszej opinii zamawiający wyraża 
swoją wolę, tak lub nie. Nasze działanie to jest takie, że bezstronne tak, ale my, jeżeli 
mamy podjąć pewne działanie, które wykonanie ich  jest wyłączone z naszego 
bezpośredniego i niezależnego działania, to my musimy zamawiającego zapytać o 
zdanie. Jeżeli powie, że nie proszę tego nie robić to nie możemy tego robić. Jeżeli mu 
damy materiał i powiemy, co Pan na to i jeżeli powie, że tak no to tak. Inne czynności 
nie są obwarowane tymi warunkami. 
Stefan Sejwa- Tutaj Miasto idzie jeszcze bardziej w swoim działaniu w tym kierunku, 
że obciąża inżyniera kontraktu za wszystkie niedoskonałości, odstępstwa itd., 
twierdząc, że inżynier kontraktu jako przedstawiciel Miasta w tej całej umowie stron 
nie dopełnił swoich obowiązków. To wynika z dokumentów nam dostarczonych, z 
wypowiedzi osób. To jest podstawowa kwestia. 
Cezary Wąsowski- Obiekt został dopuszczony do użytkowania, praktycznie został 
odebrany, bo mamy protokoły częściowego odbioru robót wszystkich . Odbywają się 
tam imprezy i obiekt zapiera dech w piersiach, bo powiem, że w wielu większych 
miastach takich obiektów się  nie buduje, to jest unikatowy obiekt. Teraz ktoś mówi, 
że jest źle zbudowane, że coś jest nie tak. Była np. w projekcie budowlanym posadzka 
w sali dębowa, a ktoś chciał jakąś afrykańską, ale obowiązuje dębowa, bo w opisie 
była dębowa, bo to było w opisie przedmiotu zamówienia. Jaki był cel? 
Stefan Sejwa- Mamy też pisma, które mówią, że inżynier kontraktu zwraca się nagle, 
przypomina, że w PFU i koncepcji była kwestia betonu. Po tej  interpelacji, która 
wpłynęła takie zapytania były przez inżyniera kontraktu kierowane do wykonawcy. 
Obowiązki spełniane przez inżyniera kontraktu musiały być nie w pełni. Nie wiem jak 
to jest, że on dopilnowuje wszystkich działań i procedur i nagle po interpelacji radnego 
zwraca się przypominając do stron, że tak miało być a tak nie jest. Mamy dokumenty 
narad i analiz, a problem wtórnie zaczął funkcjonować.  
Cezary Wąsowski- Być może w pewnym momencie nie wszyscy mieli dostęp do 
wszystkich dokumentów, bo tak  powiedział Pan przewodniczący. Cała sprawa była w 
2009,  później wróciła jesienią 2010r. 
Marek Surmacz-Cała sprawa pojawiła się po raz pierwszy we wrześniu 2009r. 
Cezary Wąsowski- To były tylko pytanie. 
Marek Surmacz-Wówczas już zapewniano, że dokonana będzie staranność i zwrócona 
będzie uwaga w czasie, kiedy już  wydawano pozwolenie. 
Cezary Wąsowski- Mamy pełną dokumentację na ten temat.  
Stefan Sejwa- Wasze dokumenty będą osobnym wykazem i treścią osobną, bo wy 
jednak w konflikcie z niektórymi jesteście. 
Cezary Wąsowski- Nie wiem, jakie macie Państwo dokumenty.  
Stefan Sejwa- Chronologicznie między 17 listopada 2009r. a 22 stycznia 2010r. 
zapadła dopiero decyzja zamiany betonu. 
Marek Surmacz- Wcześniej zapadła tylko, że w tym czasie generalny wykonawca 
mówił, że Miasto było „miękkie”, nie uparło się, ale gdyby się uparło to byśmy 
ustąpili. Z dokumentów wynika coś gorszego, że generalny wykonawca  w ogóle nie 
przewidywał betonu architektonicznego od samego początku. Wygrywając przetarg, 
przed podpisaniem umowy już wiedział, że nie będzie tego robił. 
Jerzy Wierchowicz- Poprosimy ewentualnie o te pisma od Pana. 
Cezary Wąsowski- Czy pisma mam wysłać na Radę Miasta czy Komisję Rewizyjną? 
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Marek Surmacz- Proszę wysłać na Komisję Rewizyjną Rady Miasta kopię pism, z 
których wynika aprobata dla tego działania, o którym Pan mówił, że inżynier 
kontraktu sygnalizował już na etapie koncepcji potem projektu budowlanego, itd. 
Cezary Wąsowski- Oczywiście, prześlę kopie pism. 
Stefan Sejwa- Wie Pan do czego nam to jest potrzebne wszystko? Żeby w procesie 
inwestycyjnym w mieście, gdy będziemy realizować różne drogie inwestycje nie 
powielać błędów, które na bazie tego możemy wykazać.  
Marek Surmacz- W jakim procencie już jest przejęte, sprzedana inwestycja dla 
zamawiającego? 
Cezary Wąsowski- Jest już w 100% przejęta, ponieważ zamawiający sprowadził 
własną ochronę i ludzi do pracy, itd. Przygotowujemy tylko do przekazana 
dokumentację, prace archiwizacyjne, kompletowanie dokumentacji. 
Marek Surmacz-W związku z tym usunięte zostały wszystkie przeszkody do 
wywiązania się  finansowego zamawiającego w stosunku do generalnego wykonawcy. 
Cezary Wąsowski- Należy jeszcze podpisać protokół końcowy żeby wystawić ostatnie 
płatności, a umowa zostanie podpisana po zgromadzeniu przekazaniu dokumentacji 
powykonawczej. To jest ogrom dokumentów cała „ciężarówka”. 
Marek Surmacz- Dziękujemy Panu za przybycie. Przechodzimy do pytań 
skierowanych do p.Macieja Skubiszyńskiego. Od którego momentu Pan był 
zaangażowany w ogóle w sprawę inwestycji. 
Maciej Skubiszyński- Kosztorysant- Na etapie tworzenia budżetu.  
Marek Surmacz-  To znaczy na etapie projektowania kosztów inwestycji. 
Maciej Skubiszyński- Aktualizowałem kosztorys inwestorski, ale nie wykonywałem 
kosztorysu inwestorskiego. Pan niepotrzebnie użył mojego nazwiska informując 
dziennikarzy, ponieważ zaraz rozdzwoniły się telefony abym skomentował 
wypowiedź p.Surmacza, ale nie widziałem, co Pan powiedział na konferencji 
prasowej. Nie wykonywałem kosztorysu inwestorskiego, kosztorys inwestorski 
wykonywało Biuro Projektowe Budom. Ja aktualizowałem kosztorys inwestorski na 
podstawie dokumentów  otrzymanych z Urzędu Miasta, a Urząd otrzymał je z 
Budopolu w formie elektronicznej. Mechanika sceny jest błędem, który nie został 
wyłapany, dlaczego? Plik mechaniki sceny zawierał dwa arkusze, nie opisane, Ja 
wykonując prawidłowo swoje dzieło uznałem, że oba arkusze są do wyceny. Nie 
znałem kosztorysu inwestorskiego takiego, jaki był zamieszczony i wydrukowany w 
Urzędzie Miejskim. Błąd polegał na tym, że przeceniłem dwa arkusze i te arkusze 
poszły do Urzędu, co dalej się z tym stało nie wiem? Pewnie ktoś sprawdził, a może 
nie sprawdził. Takie zamieszanie obiegu z tą inwestycją jest także na innych 
inwestycjach. Wszystko poszło o te 20 milionów, które przecież będąc rozsądnym 
człowiekiem nikt nie zrobiłby takiego błędu. Jeżeli ktoś chciałby coś zachachmęcić to 
zrobiłby to we wszystkich kosztorysach. Nie ma żadnego spisku w tej sprawie i nigdy 
nie było, szkoda, że nie ma dziennikarzy, bo zrobiłem to rzetelnie i na dokumentach, 
które otrzymałem. Pan Surmacz zauważył, że jest 1000-krotnie przeceniona 
mechanika sceny. Ja sobie nie zdawałem sprawy z błędu przez  trzy lata, bo jak bym 
sobie zdawał to bym to poprawił. 
Marcin Kurczyna- Czego te zmiany dotyczyły? 
Maciej Skubiszyński- Trzeba się spytać Budopolu. W programie Eksel otwierają się 
arkusze,  tam były dwa arkusze, a powinien być jeden. Uznałem, że te dwa arkusze są 
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właściwe, ponieważ ja nie znałem zakresu rzeczowego Filharmonii. Nie wiem, czego 
dotyczył drugi arkusz, który wyceniłem, a powinienem go wykasować. Później już z 
p.Agnieszką Skrzeczkowską porównaliśmy sobie kosztorys inwestorski Budopolu, 
który zawierał tylko ten pierwszy arkusz, nie było złej woli. 
Marcin Kurczyna-To, co poszło w świat było błędne? 
Maciej Skubiszyński- Nie to, co poszło w świat było dobre, bo Urząd zamieszczając 
dokumenty zamieszczał dokumenty Budopolu. Moja rola polegała tylko na przecenie, 
aktualizacji kosztorysu. Moje przedmiary nie szły do przetargu, wykonawcy, którzy je 
otrzymali, otrzymali te, które sporządził Budolol. Sprawa banalnie prosta, nikt nie 
maczał palców, itd. Dlatego jak zadzwoniła do mnie telewizja to nie wiedziałem, do 
czego mam się odnieść, nie widziałem konferencji p.Surmacza. Dopiero jak 
zaczęliśmy porównywać pliki, to, co przesłałem p.Skrzeczkowskiej, to, co sobie 
zażyczyło ABW. Wysłałem z pismem do Zielonej Góry z wyjaśnieniem, że są to te 
pliki, na których pracowałem.  
Marek Surmacz- Jak wyjaśnić fakt, że w uzasadnieniu kosztów, które Pan uaktualniał, 
które Pan podpisał ta pozycja mechaniki sceny pozostaje w tej kwocie i w bilansie 
ogólnym mieści się w kwocie 130 milionów brutto. Gdyby był błąd w takim sensie,... 
Maciej Skubiszyński- Mechanika sceny według kosztorysu, którą ja przeceniłem 
składała się z dwóch elementów, z tego prawdziwego i tego nieprawdziwego, który 
także przeceniłem nieświadomie. Dlatego jest te ponad 20 milionów, a 130 milionów 
to był budżet tworzony na podstawie kosztorysów inwestorskich i nic więcej. 
Wszystkie pozostałe kosztorysy inwestorskie były przecenione i zawierają się w tych 
130 milionach. Rok 2008 był rokiem specyficznym, ceny rosły do momentu 
ogłoszenia upadłości Banku. W roku 2009 spadło wszystko o połowę. Ja pracuję w 
Firmie w dziale przygotowanie produkcji i wiem jak to wszystko się kształtowało, 
było cały czas pod górkę, a później nagle w 2009 wszystko spadło. Dlaczego? 
Wszyscy się wystraszyli, że nie będą mieli pracy, że przyjdzie kryzys. W 
budownictwie ceny szalały i ta inwestycja na 130 milionów, a pamiętajcie Panowie, że 
inwestycja była rozpisana na 30 miesięcy i żaden Polimex nie kalkuluje sobie ceny na 
dzisiaj. Cena być może była taka sama, ale o to należy pytać tych, którzy te ceny 
kalkulowali. 
Marek Surmacz-Czy ktoś ma jeszcze pytania? 
Marcin Kurczyna- Kosztorys inwestorski był po to, żeby ustalić budżet na tą 
inwestycję, Pana kalkulacja miała wpływ na tą inwestycję w związku z tym, że ta Pana 
kalkulacja miała wpływ na ten budżet, to czy ten błąd był przełożony na budżet? Czy 
nie? 
Maciej Skubiszyński- Nie wiem jak był tworzony budżet inwestycji, należałoby się 
zapytać Urzędników. 
Stefan Sejwa- Wcześniej mówiono o 130 milionach, a teraz ostatnio już o 140 
milionach. 
Marcin Kurczyna- Powinniśmy poprosić na posiedzenie Panią Dyrektor Wydziału 
Inwestycji żeby nam złożyła oświadczenie w tym zakresie czy to się przełożyło, Pana 
błąd przy szacowaniu przełożył się na koszt inwestycji, czy się nie przełożył? 
Marek Surmacz- Słusznie. Te dokumenty, które Pan robił to jest rok 2008, w 
momencie kształtowania budżetu przed rozstrzygnięciem przetargu? 
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Maciej Skubiszyński- Tak, oczywiście. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego nikt 
by się nie podejmował,... 
Jerzy Wierchowicz-Pani Dyrektor jest zorientowana w sytuacji, przesłał jej Pan 
wyjaśnienie. Jeżeli będziemy ją pytać o ten błąd to będzie wiedziała, na czym polegał? 
Maciej Skubiszyński -Tak powinna wiedzieć. 
Marcin Kurczyna- Konsekwencje tego błędu też powinna znać? 
Maciej Skubiszyński- Konsekwencji to ja nie znam, nie wiem jak budżet został 
stworzony. Chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów na temat betonu 
architektonicznego. Urząd Miasta zamówił kosztorys na beton architektoniczny i ten 
kosztorys powstał, Program Funkcjonalno Użytkowy nie opisywał struktury betonu, 
jaka powinna być. Nie zgadzam się z moim przedmówcą, że  betonu 
architektonicznego nie można malować. Beton architektoniczny można jak najbardziej 
malować, ten beton w swojej  fakturze powinien przez 20-30 lat być nie do ruszenia. 
Beton architektoniczny nie jest aż tak drogi, jedyną  skomplikowaną rzeczą na terenie 
Gorzowa jest to, że można by było na czas produkcji tego betonu wyłączyć jedną 
Betoniarnię. Dlatego, że ona powinna tylko ten beton produkować. Jest specjalna 
receptura, która jest załączona do kosztorysu i mówi o kruszywie białym i cemencie 
białym, który sprowadza się do Polski tylko z Danii. Koszt  takiego cementu w 
Gorzowie nie udało mi się uzyskać, nikt nie odpowiedział. Firma Cemex chciała moje 
umocowanie w tej sprawie, zlecenie Urzędu Miasta. Dostałem wycenę ze Szczecina, 
ale to nie jest taka kwota, o jakiej się mówi w pytaniach. Chyba Firma Skanska  to 
stosowała, jest to tak zwany balon. Stosuje się takie rzeczy wobec zamawiającego 
żeby go wystraszyć, że to ma być kilkanaście milionów. Kwota jest około 5.700,00zł  
różnicy na samym betonie przyjmując pewne założenie. Najważniejsze jest, że 
będziemy mieć taką samą fakturę betonu jak betonu konstrukcyjnego i to się różni 
tym, że specjalne środki powodujące to, że szalunki nie odbarwiają się do betonu. 
Maluje się te szalunki, układa beton, jest tylko jeden problem moim zdaniem, że beton 
architektoniczny spełniałby klasę betonu B-37, która jest zaprojektowana, Pan Zając 
powiedział mi, że dałoby to radę, ale czy na pewno? Na ten temat musiałby się 
wypowiedzieć inżynier. Co do faktury to nie ma wpisanej faktury, betony 
architektoniczne o specjalnych fakturyzacjach stosuje się na elewacjach, na miejscach 
gdzie są  szczególnie uwidocznione. W tego typu obiektach nie zasadne było wpisanie 
tego tak jak przedmówca zasugerował, bo i po co. Obiekt całkowicie obsypany, nie 
jest to estetyczne, a elewacja miała być dostosowana. W PFU  jest taki zapis, że garaż 
ma być upodobniony do Filharmonii i to wszystko. Dziwię się, trochę wypowiedzią 
inżyniera kontraktu, który nie jest osobą postronną. Ja mogę być osobą postronną  
pójść na budowę i stwierdzić miał być beton architektoniczny, to, dlaczego go nie ma. 
Jerzy Wierchowicz- Inżynier kontraktu powinien działać w interesie miasta. 
Maciej Skubiszyński- On nie powinien dopuścić, jeżeli nie ma czegoś zatwierdzonego 
przez Urząd Miasta. 
Marek Surmacz-Ma Pan rację, powinien powiedzieć, że nie zgadza się na to. Myśmy 
mieli opinię kilku urzędników miejskich, że w pewnych momentach mieli wrażenie, 
że inżynier kontraktu trzyma bardziej stronę generalnego wykonawcy. 
Maciej Skubiszyński- Kwestia decyzji, kiedy ona zapadła i dlaczego ona zapadła, ale 
poza tym nie wierzę, że na etapie chyba, że sam zakładał na etapie przetargu, że to 
będzie z betonu towarowego. 
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Marek Surmacz-Nie było w Gorzowie betoniarni, która mogłaby im to zrobić.  
Maciej Skubiszyński- W Gorzowie ceny betonu są wyższe niż w ościennych 
większych miastach.  
Marek Surmacz-Zapytam Pana jako fachowca odnośnie kosztorysowania, bo 
kosztorys inwestorski przewidywał chyba około 7 milionów łącznie z boiskami na 
garaż, a wyszło 19 milionów. 
Maciej Skubiszyński- Kosztorys inwestorski nie był tworzony  tylko PFU. 
Marek Surmacz-To był projekt budowlany. 
Maciej Skubiszyński- Do projektu budowlanego trzeba było stworzyć wartość 
kosztorysową inwestycji i pewnie wykonawca PFU by coś takiego zrobił. W PFU jest 
wartość kosztorysowa inwestycji, ale ja tego nie widziałem, bo ja robiłem drugą 
wartość kosztorysową inwestycji. Powstały dwie.  
Stefan Sejwa- Czy Pan dokonywał jeszcze jakiś aktualizacji oprócz tych, o których 
Pan mówił? 
Maciej Skubiszyński- Nie. Dla Gorzowa robiłem aktualizację tylko i wyłącznie 
kosztorysu na CEA, a te, które opracowywałem wykonywałem pół roku na różne 
boiska, już nie pamiętam. 
Marek Surmacz- Dziękujemy Panu za wyjaśnienia.  
Jerzy Wierchowicz- Na czym waszym zdaniem polega tutaj,... 
Marek Surmacz- Ktoś musiał się podpisać pod papierem żeby się bilans budżetu tego 
zamknął, nie można było tego zrobić na tym, czy tamtym to pomyślano, że mechanika 
sceny jest takim elementem powszechnym, że można tutaj wrzucić. Kalkulacja 
kosztów do PFU opiewała na niecałe 5 milionów z garażami, kwotami rozbiórkowymi  
łącznie 7, zakładam, że łącznie kosztowało to 7 milionów. Natomiast finalny koszt to 
jest 19 milionów, czyli trzeba było znaleźć pieniądze na pokrycie tej nadwyżki. 
Marcin Kurczyna- Przywróćcie kosztorysy inwestorskie na procedury zamówień 
publicznych, bo teraz dochodzimy do absurdu, że z kosztorysu wynika cena ostateczna 
tego, co oferenci składają. 
Marek Surmacz-Jeżeli jest zmowa między oferentem a zamawiającym, bo przecież 
wszystkich wyeliminowano przez żądanie betonu architektonicznego. To jest czytelne, 
wypadła Skanska i Polimex- Mostostal. Tych dwóch zostało, a kosztorysant świetnie 
powiedział, że oferent straszy zamawiającego. To działa w dwie strony. 
Marcin Kurczyna- Nie ma pewności, kto będzie zainteresowany. 
Marek Surmacz-Dlatego chciałbym między innymi poprosić kogoś z Urzędu Miasta 
od zamówień publicznych, aby nam w końcu  złożył informację na temat przetargu. 
Ilu było oferentów, z nazwy, kto zadawał pytania, żebyśmy poznali oryginalne pisma, 
bo to, że mamy odpowiedzi do tych pism i komentarz to za mało. Wystąpimy do 
Prezydenta o dostarczenie dokumentów. 
 
 
Komisja  Rewizyjna zwraca się z prośbą o przedłożenie następujących  materiałów: 
 
1. Informację o liczbie oferentów i oferowanych kwotach na całe zadanie    
     budowy CEA 
2. Kopie pism, w których oferenci zwracali się z zapytaniami, 
3. Protokół  Komisji Przetargowej. 



 13 

 
 
Stefan Sejwa- Proponuję zaprosić na następne posiedzenie Komisji p.Skrzeczkowską. 
Marek Surmacz-Ciągle jeszcze nie wysłuchaliśmy wyjaśnień Pana Heppa, chociaż on 
już wydaje się coraz „mniejszy” w tej inwestycji. Dzisiaj na adres domowy 
otrzymałem pismo z Prokuratury Apelacyjnej, że śledztwo zostało przejęte przez 
Wydział Przestępczości Zorganizowanej do Walki z Korupcją w Szczecinie. 
Marcin Kurczyna-O  które śledztwo chodzi? 
Marek Surmacz- Śledztwo z mojego zawiadomienia, chodzi o beton. Prawdopodobnie 
Prokuraturą wstrząsnęło  dopiero te 20 milionów, tam  się spodziewano różnicy 1,5-2 
miliony, ta wycena, o której wspomniał  to ona powinna być wykonana na etapie 
koncepcji jak padł pomysł żeby zmienić inny beton. 
Marcin Kurczyna- Nie wiem czy my za daleko nie brniemy, z procedur miejskich 
przechodzimy,... 
Marek Surmacz- Mamy szerszą wiedzę. Ustalmy termin następnego spotkania, 
musimy dać czas Prezesowi, aby nam przesłał pisma, o których była mowa. 
Jerzy Wierchowicz- Firma inżynier kontraktu nie spełniła swojego zadania. 
Marek Surmacz-  Gdyby był obiektywny to by wypełnił obowiązki, ale nie był 
obiektywny i dlatego trzeba mówić o zmowie.  
Jerzy Wierchowicz- Raczej nie wypełnił swoich obowiązków. 
Stefan Sejwa- Ta Firma prowadziła jednocześnie kilka inwestycji w Łodzi, Poznaniu, 
Gorzowie. Pani Stolarska wyraźnie powiedziała, że przedstawiciel imiennie 
wystawiał w zastępstwie za p.Pocałujko. 
Marek Surmacz- Proponuję następne posiedzenie komisji  na dzień 21 czerwca 2011r. 
na godz. 16.00. 
Stefan Sejwa- Na to posiedzenie zaprosimy p.Skrzeczkowską z Wydziału Inwestycji. 
Marek Surmacz- Jeszcze pozwolę sobie zwrócić Panów uwagę na to, co powiedział 
kosztorysant, że jego wyceny do kosztorysów inwestorskich na garaż były niższe  niż 
ta  kalkulacja po PFU. To by wskazywało na to, że to, co się wydarzyło później z 
kosztem, czyli 300% więcej niż on przewidywał to jest szokujące. 
Stefan Sejwa- Myślę, że służby, Prokuratura znajdą nieprawidłowości. 
Marek Surmacz-Nie potraktują tego jako zwykłą pomyłkę na 20 milionów w ogólnym 
koszcie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk                                                                Przewodniczący Komisji 
                                                                                                        ( - ) 
                                                                                               Marek Surmacz 
 
 

 
 
 
  


