
Protokół  Nr 13/2011 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 05 lipca 2011r. 
 
 

 
 
 
Obecni zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załącznik nr 1 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- Otrzymaliśmy materiały: informację o oferentach, kopię pytań wraz z 
odpowiedziami i kopię protokołu komisji Przetargowej. Dokumenty stanowią 
załącznik nr 2 do protokołu. Informuję Komisję, że  na dzisiejsze posiedzenie 
zaproszony został Pan Prezydent Tadeusz Jędrzejczak i były Naczelnik Wydziału 
Inwestycji Pan Władysław Żelazowski.  Pan Żelazowski usprawiedliwił swoją 
nieobecność w ten sposób, że termin mu nie odpowiada, co należy rozumieć, że jak 
będzie zaproszony na inny termin to przyjdzie. Pan Prezydent zaproszony zajrzał do 



sali, ale jak spostrzegł na stole mikrofon i obecność Pana redaktora Zbigniewa 
Bodnara, oświadczył, że jak będzie nagrywany to nie będzie z nami rozmawiał. Czy w 
tej sprawie jakieś uwagi, zastrzeżenia? Celem naszym  jest rozmowa z Prezydentem 
Miasta, ale oświadczył nam jednoznacznie, że jak będzie nagrywane to jego tu nie 
będzie. 
Zbigniew Bodnar- Redaktor Radia Zachód- Jeżeli to ma przeszkodzić w posiedzeniu 
Komisji to mogę wyłączyć, schować sprzęt, ale chciałbym być obecny i usłyszeć. 
Marek Surmacz- W związku z tym sugerowałbym takie rozwiązanie, że nagrywania 
nie będzie, a obecność Pana redaktora nie jest zakazana. Poprosimy Pana Prezydenta. 
Jerzy Wierchowicz- Mijałem Pana Prezydenta na schodach już chyba wyszedł z 
Urzędu. 
Marek Surmacz-Rozumiem wobec tego możemy uznać, że Pan Prezydent nie stawi się 
przed Komisją. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja. 
Marcin Kurczyna- Zaproponujmy inny termin posiedzenia komisji, zaprośmy Pana 
Prezydenta i p.Żelazowskiego, podsumujmy pracę Komisji. 
Marek Surmacz-Jaki termin proponujecie? 
Marcin Kurczyna – Proponuję 20 lipca o godz. 16.30. 
Marek Surmacz-Dobrze, następne posiedzenie 20 lipca w środę. Myślę, że to będzie 
już ostatnie posiedzenie Komisji w tej sprawie. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokołowała 
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