
Protokół  Nr 15/2011 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 sierpnia 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- Witamy p.Prezydenta i dziękujemy, że zechciał przyjąć zaproszenie 
Komisji Rewizyjnej.  Panie Prezydencie nas interesuje głównie ten fragment 
przygotowania inwestycji Filharmonia Gorzowska, w którym skokowo z kwoty ponad 
70 mln zł netto zrobiło się prawie 100 mln zł, to miało miejsce latem 2008r. Wówczas 
była prowadzona aktualizacja kosztów po powtórnie organizowanym przetargu. W 
Pana postrzeganiu, w którym momencie, kiedy to się wydarzyło,  kto rekomendował tą 
wyższą cenę i jak to uzasadnił? 
Tadeusz Jędrzejczak- Prezydent Miasta- To Wydział Inwestycji przygotowywał w 
porozumieniu z Wydziałem Kultury i cały Program Funkcjonalno Użytkowy został 
przygotowany przez Wydział Edukacji,  Wydział Kultury i Wydział Inwestycji. Jeżeli 
chodzi o różnicę ceny to z tego, co pamiętam dołożyliśmy wtedy parking 
wielopoziomowy, bo wcześniej  go nie było w przetargu, było to około 20 mln zł. 
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Wówczas też standard wykończenia tych wszystkich elementów łącznie z 
wykładzinami, elementami wewnątrz Filharmonii, stąd ta różnica w cenie i jeszcze 
22% VAT, to taka suma wyszła. W przetargu wybraliśmy ofertę najtańszą, co jest 
największym przekleństwem przetargów w Polsce. Dokumenty wszystkie Komisja 
Rewizyjna otrzymała. 
Marek Surmacz- Skąd pomysł na ten garaż wielopoziomowy? 
Tadeusz Jędrzejczak- Gdzie mieszkańcy mieliby parkować auta na tej ulicy? 
Marek Surmacz-W takim oddaleniu od budynku głównego? Czy jest gdzieś w Polsce 
podobny precedens przy takim obiekcie kulturalnym parking wielopoziomowy, z 
Pańskiej wiedzy? 
Tadeusz Jędrzejczak- Tego nie wiem jak jest w innych miastach, ale całość kompleksu 
ma się zamknąć nie tylko tym parkingiem, ale między Filharmonią a tym parkingiem 
miała powstać Szkoła artystyczna i to wszystko razem te 3 obiekty miały tworzyć 
całość łącznie z tym ogrodem, który u góry został wybudowany i tą ścieżką, która tam 
powstała. Ten parking, dlatego taki został wybudowany, bo nie tylko dla Filharmonii, 
ale tak samo dla Zespołu Szkół Artystycznych w momencie, kiedy nie ma imprez w 
naszej Filharmonii również chcieliśmy, aby z tego korzystali widzowie Amfiteatru, bo 
tam trudno umiejscowić parking. Stąd  też pomysł był taki, aby to był parking dla 
wszystkich tych instytucji łącznie z Amfiteatrem. 
Marek Surmacz- Czy z pracy Wydziału Inwestycji był Pan zadowolony? 
Rozmawialiśmy z różnymi pracownikami, także z Panią wiceprezydent Stolarską i 
mieliśmy wrażenie, że Pani Stolarska nadzorująca inwestycje uległa czarowi 
generalnego wykonawcy albo inżyniera kontraktu i ma w pewnym sensie przekonanie 
o ich dominacji, to może być zrozumiałe. Mogła mieć porównanie między 
kompetencjami pracowników inwestycji, przygotowaniem tych pracowników, 
Naczelnika, a inżynierami nadzorującymi tą budowę, ale mieliśmy wrażenie, że 
pracownicy Wydziału Inwestycji wykonywali czynności związane z nadzorem samej 
budowy pod nazwą Filharmonia Gorzowska byli kompletnie niekompetentni.  
Tadeusz Jędrzejczak- To byli ludzie, którzy pracowali w Wydziale Inwestycji od lat, 
to nie byli nowo przyjęci ludzie. Wszystkie stanowiska merytoryczne obsadzamy na 
zasadzie konkursu i za takie pieniądze, jakie płacimy mamy takich ludzi. Jak Państwo 
wiecie jeden z pracowników, który był nawet kierownikiem działu, p.Krzysztof  Hepp 
dał wypowiedzenie żebyśmy nie mogli go tutaj przepytać. Zależało nam, aby 
dowiedzieć się o pewnych szczegółach, zaplombowaliśmy szafę i inne rzeczy, ale tak 
to w Wydziale Inwestycji było. Od niedawna mamy nową Dyrektor p.Skrzeczkowską, 
która próbuje to wszystko poukładać tak jak powinno być. Przed chwilą miałem 
spotkanie z moimi zastępcami i niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich 
okoliczności, jakie na placu budowy będą miały miejsce.  Jest to niewykonalne z tego 
prostego względu, że u nas założenie prawne jest takie w tej sytuacji  wszystkie 
samorządy i rząd jest postawiony, że prywatne przedsiębiorstwa, które wykonują 
usługi obojętnie jakie, to są złoci, fantastyczni i kompetentni ludzie, tylko urzędnicy są 
do niczego. Jest nierówność traktowania podmiotów przez prawo i ciągle za nimi 
musimy biegać, gonić, to jest stracony czas, a oni są dysponentami placu budowy a tak 
nie powinno być. Gdyby takie sytuacje miały miejsce, żebyśmy mieli możliwość 
wyboru doświadczonego inżyniera kontraktu, który ma doświadczenie i dobre kadry, 
wszystko tak jak powinno być i my go znamy z tego to byłyby inne rozmowy. Dzisiaj 
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na skutek szaleństwa, jakie w Polsce jest wybieramy  najniższe ceny, tak mamy z 
inwestycjami, stadionami, itd. Dlatego, że musimy wybrać najniższą cenę, żeby nikt 
nie miał do nas pretensji a potem przychodzi czwarta liga, bo pierwszej ligi za te 
pieniądze nie będzie. Tak jest w całym kraju nie tylko w Gorzowie. Jednak nigdy nie 
podejrzewałem pracowników Wydziału Inwestycji o złą wolę, być może brakowało  
im doświadczenia, może przewidywania niektórych sytuacji, być może brakowało 
pilnowania niektórych procedur, już w to mogę uwierzyć. Niestety tak już jest z takimi 
ludźmi pracujemy, jacy w Urzędzie są. 
Marek Surmacz- Naczelnikiem Wydziału Inwestycji, bo później nastąpiła zmiana 
organizacji, był p.Żelazowski, który z Panem pracuje od samego początku, ma Pan do 
niego zaufanie, jest doświadczonym inżynierem. Robił  wiele inwestycji w mieście, 
dbał o przygotowanie tej inwestycji, wyznaczył sam pracowników. Dalej sam  
nadzorował inwestycję, w kluczowych momentach właściwie tak można powiedzieć, 
bo pracownicy powoływali się na samego Naczelnika czy obecnie Dyrektora i 
podobnie p. wiceprezydent Stolarska, i w momencie najistotniejszym, tego słynnego  
białego betonu, już nie chcę do tego wracać, kto to wymyślił, bo projektant mówił, że 
sugestię otrzymał z Urzędu Miasta, że ma być ten beton architektoniczny barwiony w 
masie. Zresztą  też autor PFU przygotowywał odpowiedzi na pytania oferentów, na 
temat wręcz szczegółów technologicznych wykonania betonu. Ten beton nie był 
wykonywany na budowie i na pytanie, wiem, że p.Żelazowski jest osobą kompetentną, 
na pytanie komisji, czy nie zorientował się? Sam przygotowywał i akceptował 
procedurę do wykonania projektu, uzgodnienia, itd., na podstawie tych projektów były 
różne uzgodnienia i pozwolenia, na pytanie komisji  odpowiedział, że On widział, że 
nie jest lany beton architektoniczny, ale on sądził, że coś się zmieniło, mimo, że był do 
końca uczestniczącym w procedurach uzgodnieniowych w tej sprawie.  Jak to się 
dzieje i Pan go uczynił i umocował jako swojego przedstawiciela na  budowie, a on 
mówi, że widział, ale nie reagował, bo myślał, że wszystko jest w porządku. Jak to jest 
możliwe żeby takiej wrażliwości nie zachować, to nie  są inwestycje typu 100m, 
kawałek drogi. To jest Filharmonia, inwestycja historyczna,  nie do powtórzenia na 
najbliższe150-200 lat.  
Tadeusz Jędrzejczak- Nie wiem jak to możliwe, ja tutaj w mniejszym stopniu 
obciążałbym odpowiedzialnością za zamianę betonu Naczelnika Wydziału, bardziej 
inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru, który powinien na każdym etapie inwestycji 
zatwierdzając dokumenty łącznie z finansowymi, powinien te wszystkie dokumenty  
łącznie z projektami  wprowadzić. Mamy tutaj taką sytuację, że nie możemy się 
porozumieć z naszym generalnym wykonawcą, z którym mamy spór. W poniedziałek 
zostanie wezwany po raz kolejny i w piątek w przyszłym tygodniu rozstrzygamy, co 
dalej z inżynierem kontraktu, który tą inwestycję prowadził. Przy normalnym 
prowadzeniu inwestycji ani Naczelnik Wydziału, ani pracownik Wydziału 
merytorycznego nie zajmuje się  materiałami, tylko ci, którzy zobowiązani  powinni 
być na placu budowy, inspektorzy nadzoru, którzy powinni wiedzieć, co tam się dziej. 
Od razu Państwu odpowiem bardzo szczerze, że absurdem było wymaganie 
budowania garażu wielopoziomowego betonem architektonicznym. 
Jerzy Wierchowicz- Miasto cały czas przy tym tkwiło, z tego, co nam mówił inżynier 
kontraktu, Miasto przy tym wymogu upierało się. 
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Tadeusz Jędrzejczak- Zamówiono koncepcję, czyli PFU garażu wielopoziomowego i 
tam projektant zaproponował ten cały beton architektoniczny, ja o tym pojęcia nie 
miałem. Mi się spodobała bryła tego obiektu, bo on jest kompatybilny ze szkołą, 
Filharmonią i tyle było naszego udziału. Budowa tego garażu betonem 
architektonicznym jest barbarzyństwem budowlanym, bo to jest skomplikowana 
technologia wymagająca szeregu rzeczy, o czym się dowiedziałem później. Miasto się 
upierało, bo tak było w PFU, w wyliczeniach finansowych budowy tego garażu. W 
związku z tym nie mogliśmy odstąpić od tego. 
Jerzy Wierchowicz- Jednak widzicie, że oni nie robią z tego betonu. 
Tadeusz Jędrzejczak-To nie ja jestem inżynierem  tylko inżynier kontraktu przede 
wszystkim gdzie jest spór o projekt, z tego, co ja pamiętam i z tego materiału, który 
otrzymała Komisja Rewizyjna, ja kazałem w końcu sprawdzić jak tam jest. Każdy 
mówi, co innego, nagle się okazuje, że inżynier kontraktu raz pisze, że nie jest 
budowane zgodnie, z PFU, a po kilku tygodniach, że jest zgodnie z PFU. 
Jerzy Wierchowicz- Jest taki moment, że dwa razy Miasto zapewnia, że musi być 
beton architektoniczny. W pytaniach i odpowiedziach. 
Marek Surmacz- Generalny wykonawca powiedział i inżynier kontraktu, że Miasto się 
upierało, ale do pewnego momentu potem przestało się upierać. 
Tadeusz Jędrzejczak- To nie o to chodzi, Miasto się nie upierało tak było zapisane w 
PFU i stąd ten, kto przygotowywał odpowiedzi, które ja podpisywałem musiał pisać 
tak jak jest w PFU, ponieważ jest inna cena betonu architektonicznego a inna cena 
betonu technicznego, który został zastosowany. Kiedy się dowiedzieliśmy o tym z 
interpelacji p.Surowca kazałem to sprawdzić. Powołałem zespół, który po kolei badał 
jak to było i się okazało, że garaż jest wybudowany nie z tego betonu. Mało tego 
Miasto na zamianę nie wyraziło zgody i my do tej pory mamy spór z wykonawcą, jaka 
jest różnica w cenie? Oni nie uznali naszych roszczeń, uważają, że my się mylimy, a 
co jest najdziwniejsze to, że inżynier kontraktu jest w porządku. 
Marek Surmacz- Panie Prezydencie gdyby Miasto zareagowało po interpelacji 
Surowca to nie popełniłoby błędu z betonem architektonicznym. Jeszcze nie było za 
późno, bo to było 4 miesiące przed ostatecznymi decyzjami o pierwszym laniu betonu. 
Przez 4 miesiące była kompletna cisza, trwała wymiana  korespondencji między 
Urzędem Miasta a inżynierem kontraktu. Później inżynier kontraktu nam tłumaczył w 
ten sposób, że jedna z klauzul umowy pozwalała mu na domniemanie zgody w 
przypadku milczenia ze strony Miasta. 
Tadeusz Jędrzejczak- Nie ma czegoś takiego jak domniemanie. 
Marek Surmacz- To jest interpretacja, w każdym razie Miasta zgody nie ma.  
Tadeusz Jędrzejczak- Z tego, co ja pamiętam oni zmienili dokumentację, bo jakaś tam  
była niezgodność z  przepisami. Wówczas tak mi to przedstawiono, że nic się nie 
dzieje, że jesteśmy  w czasie i nie ma żadnego problemu. Nagle się okazało po kilku 
miesiącach, że problem jest i to wielki, dlatego musiałem się rozstać z Panią 
wiceprezydent Stolarską. Otóż przyjęli śmy w przypadku Filharmonii takie założenie, 
że trzeba dać kogoś, kto tym ludziom, którzy tym się zajmują, a z jednej strony 
chcieliśmy robić orkiestrę, z  drugiej strony chcieliśmy robić obiekt, a z trzeciej 
chcieliśmy nim zarządzać. W związku z tym p.Żelazowski nie będzie swoim 
zatrudnieniem obciążał Filharmonii, bo po 1,5 roku  odchodzi na emeryturę to niech 
będzie od pierwszego dnia ktoś, kto wie, co, z czym tam jest i p.Żelazowski tam 
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poszedł. Więcej szczegółów nie znam. Wracając teraz w ten okres, kiedy nastąpił spór 
między inżynierem kontraktu, Miastem, a generalnym wykonawcą i Surowcem, który 
składał tą interpelację nie wszystko było mi znane, od razu mówię. Ja uważałem, że 
jest wszystko w porządku skoro tak odpisaliśmy na interpelację to znaczy, że tak jest. 
Marek Surmacz- Koncepcja w ogóle już nie ujęcia betonu architektonicznego powstała 
wiosną 2009 roku, czyli praktycznie Surowiec złożył interpelację prawdopodobnie na 
skutek jakiejś informacji z Wydziału wydającego pozwolenie na budowę, bo już 
projekty wylądowały w Urzędzie Miasta. 
Tadeusz Jędrzejczak- Z Wydziału Inwestycji, bo interpelację złożono bezpośrednio po 
radzie budowy. 
Marek Surmacz-  Być może, ale już 4 miesiące wcześniej trwały przygotowania do 
lania zwykłego betonu, już nie mówiono o betonie architektonicznym. On wszczyna 
alarm we wrześniu w tym czasie trwa dogaszanie funkcjonowania Wydziału 
Inwestycji w starych pomieszczeniach i przenosiny do „Watrala”.  Pan Żelazowski 
kończy swoje funkcjonowanie jako Naczelnik i to jest ten najtrudniejszy moment, bo 
wtedy właśnie generalny wykonawca i inżynier kontraktu w korespondencji mówią 
było ze strony Miasta milczenie. 
Stefan Sejwa- Milczenie może nie, tylko oni mówią, że wpuszczenie ich na plac 
budowy oznaczało akceptację wszystkich faktów w sensie dokonanym w ich 
interpretacji. Pan Wąsowski jako szef mówi wyraźnie, że bez zgody Miasta oni tego 
betonu by nie zamienili. Oczywiście ten spór jest we wszystkich odpowiedziach 
dokumentach i korespondencji między zamawiającym, między wykonawcą, a 
inżynierem kontraktu. Z tym, że to, co p.Surmacz użył takiego stwierdzenia, że ze 
strony zamawiającego dalej była taka zaawansowana wersja odpowiedzi broniąca ich 
wersji, że gdyby Miasto było bardziej uparte, stanowcze to osiągnęłoby ten efekt w 
sensie jakby wykonania tego. Pojawiają się właśnie takie wypowiedzi i my jako 
Komisja Rewizyjna zastanawiamy się po każdym posiedzeniu i w trakcie, że jesteśmy  
skołowaceni. Dokumenty i wypowiedzi są w sprzeczności ze sobą. 
Tadeusz Jędrzejczak-Nie mam takiej wiedzy, bo się nie spotykałem z tymi ludźmi 
wszystkimi. Jest spór i p.Wąsowski nie może mówić bzdur ani ten p,.Widziński, że 
brak odpowiedzi Miasta oznaczało zgodę. Taka zgoda na zamianę musi być poparta 
kosztorysami i protokołami na materiały zamienne, itd. Tego inżynier kontraktu nie 
dopilnował, a inżynier kontraktu postępuje tak jak postępuje i mamy z nim od samego 
początku problem Brak dokumentacji, dopuszczenia do robót, te wszystkie braki 
macie Państwo wypisane po kolei. 
Marek Surmacz- Panie Prezydencie jeszcze nawiążę do takiego zobrazowania stanu 
emocjonalnego pomiędzy p. wiceprezydent Stolarską, a inżynierem kontraktu czy 
generalnym wykonawcą, Ona użyła słowa bardzo charakterystycznego, że z euforią 
przyjęła wiadomość o tym, że  może nie być betonu architektonicznego. Ten beton to 
jest skomplikowana procedura, technologia, że z euforią to przyjęli i z radością. 
Tadeusz Jędrzejczak-Kto to tak przyjął? 
Marek Surmacz- Pani  Stolarska reprezentując Miasto, w konsultacjach, które 
odbywała z inżynierem kontraktu niekiedy codziennie odbywała rozmowy 
telefoniczne, spotkania różnego rodzaju. Na nasze pytanie, czy było to w jakiś sposób 
dokumentowane, może notatkami różnego rodzaju,… 
Tadeusz Jędrzejczak- Powiedziała, że się ucieszyła? 
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Marek Surmacz- Użyła słowa, że z euforią przyjęliśmy. 
Marcin Kurczyna- Było to niezgodne z zamówieniem publicznym, pytaliśmy czy to 
nie był problem, bo w specyfikacji było inaczej. Nie było pozytywnej odpowiedzi. 
Stefan Sejwa- Wrażenie też jest takie, trudno je komentować przy tych argumentach 
na piśmie, że jednak był taki nazwijmy bałagan prawny, organizacyjny. Ci, którzy 
mieli ostatecznie dopilnować wszystkiego, postawić tą kropkę „nad i” nie zrobili tego. 
Tu jest taka kwestia, że inwestycja nie powinna lecieć takim trybem, takim torem, że 
są osoby przydzielone, np. Stolarska czy inne. Brakowało tutaj takiego ze strony szefa 
podejścia, że trzeba od czasu do czasu skontrolować, sprawdzić, zrobić taki ruch, który 
uwiarygodniłby pewne posunięcia. 
Tadeusz Jędrzejczak-Nawet jak się pojedzie na plac budowy to, co się zobaczy, robota 
idzie prawidłowo. 
Marek Surmacz- Pan Żelazowski mówił, że widział i od samego początku o tym 
wiedział, tylko uważał prawdopodobnie, że  wszystko jest w porządku i jest zgodne z 
ustaleniami. Jego już nie ma w prawdzie jako Naczelnika i widocznie coś się zmieniło. 
Tylko zapomniał, albo nie uczestniczył w czynnościach przygotowawczych do końca 
akceptujących wydanie pozwolenia  na budowę łącznie już bez betonu 
architektonicznego. Nie uchwycił tego momentu, a to przecież decydowało o wyborze 
wykonawcy, przecież nie ten oferent, który wygrał przetarg dopytywał się czy ten 
beton to jest taki wymóg konieczny. Jeżeli na etapie przetargu Miasto odstąpiłoby od 
tego wymogu to prawdopodobnie inna byłaby konkurencja przy rozstrzyganiu 
przetargu. My dowiedzieliśmy się jeszcze więcej, że wykonawca, oferent, który 
wygrał przetarg przed podpisaniem umowy już wiedział, że betonu architektonicznego 
nie będzie wykonywał. Nie ma w Gorzowie warunków na to, nie ma wytwórcy w 
Gorzowie, który gwarantuje wykonanie betonu architektonicznego w parametrach 
określonych w odpowiedziach  na zapytania oferentów. 
Tadeusz Jędrzejczak- Mieliśmy duży artykuł z firmy budowlanej w sprawie tego 
betonu architektonicznego, bo oni próbowali ten beton robić na stadionie piłkarskim w 
Poznaniu i też się z tego wycofali. Wykonawca nie może mówić, że już przed 
przetargiem wiedział, że nie będzie robił. 
Marek Surmacz- Tak powiedział. Zapytał producentów betonu w Gorzowie i żaden nie 
dawał tej gwarancji wykonania tej jakości betonu. 
Tadeusz Jędrzejczak- W styczniu tego roku  generalny wykonawca pisze do mnie, jaka 
jest różnica w cenie, więc niech tak nie mówią, bo mają to napisane w swoim 
kosztorysie, tak to wyliczają. 
Marek Surmacz- Błędnie wyliczają, nie biorą pod uwagę wymogów technologicznych 
i różnego rodzaju ryzyk, które wiążą się z dostawami codziennymi betonu na plac 
budowy. Generalny wykonawca nam powiedział, że oni musieliby na placu budowy 
zbudować własną wytwórnię betonu i w bliskiej odległości lać konstrukcję nie 
przerywając zalewania. 
Tadeusz Jędrzejczak- Nie do końca, bo u nas są wytwórnie betonu, które są, bo tam są 
kwestie domieszek, różnego rodzaju frakcji dodatkowych w betonie ciągłym są lane 
wszystkie szyby windowe, Askana była cała wylewana, struktura garażu z betonu od 
miejscowych producentów, tak samo dzisiaj Nova Park. To nie jest tak do końca, bo 
my nie dawalibyśmy takich odpowiedzi. Mamy obecnie spór o wysokość zapłaty. 
Jerzy Wierchowicz- Na jakim etapie jest spór? 
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Tadeusz  Jędrzejczak- Jesteśmy na takim etapie, nie przyjęliśmy od nich faktur 
ostatecznych, 10% za całą inwestycję, myśmy je odrzucili.  Zgodzili się na to, że 
możemy sobie potrącić kwotę 540 tys.zł, czyli różnicę między betonem zwykłym a 
architektonicznym, ale my się absolutnie na to nie zgadzamy. Idziemy prostą drogą do 
arbitrażu, bo taka jest procedura po kolei. Dlatego wiosną tego roku poprosiłem 
kompetentnych ludzi w Gorzowie, żeby zobaczyli i sprawdzili, co tam na tej budowie 
naprawdę się dzieje, bo od inżyniera kontraktu nie wiele się można dowiedzieć. Brak 
kompetencji i zatrudnienie niewłaściwych inspektorów nadzoru. W poniedziałek jest 
spotkanie w sprawie 13 mln zł, kwoty, na którą my się nie zgadzamy, a w piątek jest 
spotkanie Zespołu pod kierunkiem p.Tomasika w sprawie inżyniera kontraktu. 
Jerzy Wierchowicz- Miasto będzie pozywać inżyniera kontraktu? 
Tadeusz Jędrzejczak-To są niewielkie pieniądze, kwestia, po co jest inżynier 
kontraktu?  Inżyniera kontraktu  pełni rolę zastępstwa inwestycyjnego, pracownicy są 
tylko po to aby sprawdzać harmonogramy i czy wszystko zgodnie z haromonogramem 
rzeczowo finansowym jest wykonywane. Tam rządził generalny wykonawca i inżynier 
kontraktu. Pani Stolarska jak przychodziła z rad budowy to był strzępek człowieka, bo 
tam rady budowy trwały po 2-3 godziny i kończyły się awanturami. Pani Stolarska jest 
twardym człowiekiem, ale nie do tego stopnia i była cała rozdygotana. Na  moje 
pytanie do Pana Mitki, jak to jest budują bez projektu garaż, a On mówi, że pytał na 
radzie budowy generalnego wykonawcy i odpowiedział, że na podstawie własnego 
doświadczenia. A Pan, co na to? Jeżeli ma doświadczenie to niech buduje. Takimi 
ludźmi pracowaliśmy. 
Jerzy Wierchowicz- Inżynier kontraktu nie wypełniał swojego zadania, ale dlaczego 
nie interweniowaliście? 
Tadeusz Jędrzejczak- Interweniowaliśmy, wzywaliśmy właściciela firmy, pisma  i 
wyjazdy moich pracowników do Warszawy i ściąganie ich tutaj, byli cały czas 
uśmiechnięci od ucha do ucha i zapewniali, że wszystko będzie w porządku. 
Inwestycja jest skomplikowana, ale zobaczycie Państwo obiekt będzie wspaniały, 
fantastyczny, itd. Dokumenty są takie jakie miały być, są policzone, wytworzone, 
sprawdzone, zweryfikowane. 
Stefan Sejwa- Czy Pan Prezydent orientuje się, czemu wykluczono inżyniera 
kontraktu z komisji przetargowej? 
Tadeusz Jędrzejczak- Nie wiem, ale może sam się wykluczył. 
Marek Surmacz- Inżynier Pocałujko sam się wykluczył. 
Stefan Sejwa- Nie spełniał warunków, ale w dokumentacji nie ma nic na ten temat.  
Tadeusz Jędrzejczak- W protokole z Komisji powinno być napisane, dlaczego. 
Stefan Sejwa- Nie ma. 
Tadeusz Jędrzejczak- Z tego, co ja pamiętam, to p.Pocałujko się wycofał, na początku 
inwestycji był inżynierem kontraktu, a później musiał się wycofać by był jakiś konflikt 
interesów. 
Marek Surmacz- Niewykluczone, że wykonywał zlecenie dzisiejszego  generalnego 
wykonawcy gdzieś na innych budowach. 
Tadeusz Jędrzejczak-Nie poznałem p.Pocałujko, ale musiał być konflikt interesów, a 
ustawa wyklucza. 
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Marek Surmacz- Pani Stolarska była pod wrażeniem bardzo mocnym p.Pocałujki do 
tego stopnia, że On równolegle wykonywał jakąś inną inwestycję w Polsce i bardzo 
rzadko pojawiał się w Gorzowie. 
Stefan Sejwa- W jego imieniu pojawiali się inni. 
Marek Surmacz- Pan Pocałujko się wycofał i na jego miejsce przyszedł inżynier z 
Zielonej Góry,  co, do którego mam negatywną opinię. 
Tadeusz Jędrzejczak- Oni nas tak samo załatwili ceną jak w przypadku Amfiteatru. 
Budinwet wygrał przetarg najniższą ceną na budowę Amfiteatru i też tam był 
Pocałujko, zniknął i pojawił się ten Pan z Zielonej Góry. Tam zaczęło się to samo 
dziać, co tutaj, awantury, nie dawały żadnych efektów. Musicie Państwo wiedzieć 
jeszcze jedną rzecz, gdybyśmy wiedzieli, że p.Widziński jest tak nieporadny, że są 
takie kłopoty, to 1,5 roku temu wypowiedzielibyśmy umowę. Powołali nowego 
inżyniera kontraktu, może droższego, trudno dzisiaj powiedzieć. 
Marek Surmacz- Przy takich kosztach,.. 
Tadeusz Jędrzejczak-Tak, ale proszę zobaczyć, jaką umowę miał Budinwent, ale są 
tacy jak Andrzej Surmacz, którzy potrafią w nocy przyjechać na budowę i dopilnuje 
czy zagęszczenie ma siłę i są tacy, co się szczegółami nie interesują. Dlatego jedna 
budowa idzie tak, a inna inaczej. 
Marek Surmacz- Andrzej Surmacz kazał skuwać tarasy zabetonowane i uzbrojone na 
hali sportowej, bo zabetonowali bez odbioru zbrojenia ostatnią fazę. 
Tadeusz Jędrzejczak Andrzeja Surmacza wszyscy znamy i zawsze myśleliśmy żeby 
był u nas w  nadzorze to człowiek spałby spokojnie, najwyżej czasem spotkał się na 
placu budowy, kiedy Andrzej przestał krzyczeć i był spokój. Tam gdzie był Andrzej 
nie było żadnego problemu z procesem inwestycyjnym, kosztami, czy  dokumentami, 
nigdy. 
Stefan Sejwa- Co w przypadku takiej hipotetycznej sytuacji, nie ma interpelacji 
Surowca, czyli sprawa nie jest publiczna, nie ma dokumentów, co w tej chwili wiemy. 
Jak tutaj przebiegałaby ta sytuacja? 
Marek Surmacz- Nie byłoby sesji listopadowej, na której była kontynuacja pytań o 
beton i byłoby zrobione tak jak jest. 
Tadeusz Jędrzejczak- Nie, na koniec musiałby być odbiór zweryfikowany. Wyszłoby i 
tak tylko nie byłoby zrobionej jednej rzeczy, takich awantur i takich zmian, które 
nastąpiły w Urzędzie. 
Marek Surmacz-Program Funkcjonalno Użytkowy szacuje budowę garażu w betonie 
architektonicznym na około 5mln zł, finalnie wychodzi 19 mln zł, skąd takie 
przewyższenie? 
Tadeusz Jędrzejczak- Tego nie wiem, bo to jest kwestia przetargu. 
Marek Surmacz- To przewyższenie przechodzi na wykonawcę, przewyższenie z błędu 
w kosztorysowaniu Filharmonii przechodzi z generalnego na wykonawcę garażu. 
Tadeusz Jędrzejczak- Rozumiem to pytanie, nie wiem nie zajmuję się budownictwem. 
Z tego, co wiem to Polimex dał chyba ofertę na 5 mln zł?  
Marek Surmacz- Przetarg rozstrzygał się na podstawie PFU to taka była podstawa w 
cenie garażu. W wycenie garażu było 5 mln zł, a budynek główny to reszta. Później się 
okazało, że na budynek główny oferent, generalny wykonawca obecny zaproponował 
cenę niższą o prawie 20 mln zł, a 15 więcej zaproponował na garaż. 
Tadeusz Jędrzejczak- To należy sprawdzić w ofertach, bo tam to musi być. 
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Stefan Sejwa- Czy formuła zaprojektuj i wybuduj daje możliwość takiego 
podwyższenia? 
Tadeusz Jędrzejczak- Jest cena za całość, z garażem, z Filharmonią, odwodnieniem, 
drogą, wyposażeniem. Kosztorysant mógł się pomylić, albo nie wszystko policzył. 
Dokument, który jest ostateczny nie jest pokazywany jako dokument na poszczególne 
elementy. Jest ogólna cena ile w budżecie miasta jest przeznaczone na inwestycję, 
czyli chodzi teraz o różnicę ile za garaż chcieli nasi pracownicy, którzy przyjęli tamto 
wyliczenie, a ile dawali kontrahenci. 
Marek Surmacz- Czy ten sposób zaprojektuj i wybuduj jest korzystny z punktu 
widzenia Pańskich dzisiejszych doświadczeń? Nie lepiej jest dłużej przygotować 
inwestycję, dobrze ją zaprojektować,  dokosztorysować i przetarg rozstrzygać już na 
własnym projekcie i na własnym kosztorysie w 100%? 
Tadeusz Jędrzejczak- I tak i nie, są różne szkoły myślenie. Po pierwsze to daje realną 
szansę, że nie będzie sporu z wykonawcą na placu budowy o błędy projektowe. 
Niestety z tym zawsze jest kłopot, z wykonawcą na placu budowy, zawsze jest 
awantura o rysunki wykonawcze. Druga sprawa lepiej jest zrobić w PFU i opisać 
wszystkie te elementy, które chcemy tam mieć zrobione. Dlatego unikamy tego sporu, 
nikt wtedy nie przyjmuje rozwiązań projektowych uważając, że są źle zaprojektowane, 
a że to można było zrobić inaczej, że strop  jest za niski, a garaż nie ma drzwi, a 
instalację można poprowadzić z innej strony. Zaczynają się problemy, a myśmy 
Słowiankę budowali w ten sam sposób. Była koncepcja, Program Funkcjonalno 
Użytkowy. 
Stefan Sejwa- W ostatnim czasie leci tylko formuła zaprojektuj i wybuduj, 
p.Komarnickiego wszystkie przetargi są także zaprojektuj i wybuduj. 
Marek Surmacz- Godzimy się wtedy z ryzykiem przewartościowania, bo PFU to są 
szacunki. 
Jerzy Wierchowicz- Niebezpieczeństw jest więcej, o których mówił p.Prezydent. 
Marek Surmacz- Nie ma tak dużo, jakiś tam spór na tle  rysunku, jakiegoś fragmentu 
wykonawczego. To nie są duże spory. 
Tadeusz Jędrzejczak- Różnie, można robić i tak, ale to wynika z PFU i z tych 
wszystkich obliczeń, które są, bo są wskaźniki, którymi musimy się posługiwać i tak 
samo firmy budowlane. To nie jest tak, że ktoś popatrzy w sufit. 
Marek Surmacz- Właśnie o to pytamy, 5 mln zł, a 19. 
Tadeusz Jędrzejczak- To jeszcze raz mówię, jeżeli za tyle wyliczyli, ja nie wiem, ja się 
tym nie zajmuję. 
Marek Surmacz-  To zrobił właśnie ten Mostostal Warszawa, taką ofertę przyjęło 
Miasto. 
Tadeusz Jędrzejczak- Miasto ogłaszało przetarg na całość, a nie na garaż.  
Marek Surmacz- Czy Pan był w kontakcie na bieżąco z Komisją przetargową? 
Tadeusz Jędrzejczak- Nie. 
Marek Surmacz- Jest przewodniczącą Komisji przetargowej Pani wiceprezydent 
Stolarska, w toku prac komisji wychodzi na to  po złożeniu ofert, że budynek główny 
jest tańszy o 20 mln zł, a garaż jest droższy o 15 mln zł. Nic się nie dzieje? Nie 
wzbudza to niepokoju, nikt nie informuje Pana, że zaoszczędziliśmy 20, ale 
przyjrzyjmy się, dlaczego żądają za garaż, co myśmy wycenili według PFU 5 mln, a 
żądają  19 mln zł? 
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Tadeusz Jędrzejczak-To jest rynek, na garaż musielibyśmy unieważnić przetarg. 
Marek Surmacz-Tak, ale 20 mln zł jest w grze.  
Tadeusz Jędrzejczak- Z tego, co ja pamiętam to tam za 5 mln zł,… 
Marek Surmacz- Panie Prezydencie chodzi o to, że w ofercie pojawia się na budynek 
główny podzielony w segmentach cenowych, branżowych i na mechanikę sceny jest 
napisane 23 mln zł. A ktoś mówi, nie my to zrobimy za niecałe 3 mln zł. Jak jestem w 
Komisji przetargowej i ktoś mi mówi, że to zrobi 10 razy taniej to wszystkie czerwone 
światła się zapalają. Jesteśmy do przodu 20 mln zł na budynku głównym, bo nie ma 
takiej możliwości żeby kosztorysant się machnął o 20 mln zł. 
Tadeusz Jędrzejczak- Tego nie wiem, ale przyszła  p.Stolarska, która była szefową, 
tak? 
Marek Surmacz- Nie reagowała, ona się z zaufaniem do wszystkiego odnosiła, ale ja 
mówię o takim zwykły postrzeganiu pieniędzy publicznych. Pan wie, co to jest 20 mln 
w wykonawstwie na bieżąco w budżecie. 
Jerzy Wierchowicz- Czy wiedział Pan o takiej sytuacji? 
Tadeusz Jędrzejczak- Pewnie po przetargu mnie powiadomili o cenie. 
Marek Surmacz- Po przetargu było, że przeznaczyliśmy taką i taką kwotę, oferta jest 
najbliższa tej kwoty to wszystko jest ok, ale już nie było ok. Kosztorysant machnął się 
jak On twierdzi, ja nie wierzę oczywiście kosztorysantowi, bo każdy z nas pracuje na 
komputerze i obsługuje program Excel i jak On twierdzi pomylił się, bo otworzył dwa 
arkusze przesłane przez poprzedniego kosztorysanta do aktualizacji ceny, a nie 
powinien tego drugiego otworzyć. Przez to otwarcie drugiego arkusza koszt mu się 
zwiększył o 20 mln zł. Ile można za to zrobić kilometrów drogi, ulic miejskich tak np. 
ul.Sikorskiego? 
Tadeusz Jędrzejczak- Ulica Wyszyńskiego tyle kosztowała cała. 
Marek Surmacz- To ul.Sikorskiego można zrobić od Katedry do ul.Dworcowej, 
wszystko sieci, torowiska. 
Tadeusz Jędrzejczak- Moje doświadczenie przez 12 lat jest takie, że podpisuję 
ogłoszenie, powołuję komisję przetargową z wiceprezydentem i podpisuję 
rozstrzygnięcie. Nigdy nie uczestniczyłem w komisji przetargowej, nigdy nie 
zmieniłem ich decyzji. O tym, że są jakieś różnice w wyposażeniu dowiedziałem się 
teraz  na wiosnę. 
Marek Surmacz- To nie tylko o to chodziło, chodziło także o rzeczowy zakres, ile jest 
zapadni, scen obrotowych, to wszystko było w dokumentach przygotowanych na 
przetarg, ale tego nie ma. 
Tadeusz Jędrzejczak- Trzeba było wziąć te wszystkie dokumenty i te osoby, które 
pracowały przepytać. 
Marek Surmacz- Oni nic nie wiedzą. 
Tadeusz Jędrzejczak- Jak to nic nie wiedzą? 
Marek Surmacz- Nic nie wiedzą, nic kompletnie. 
Tadeusz Jędrzejczak- tak najlepiej. 
Jerzy Wierchowicz- Jedni się ukrywają, a reszta niewiele wie. 
Tadeusz Jędrzejczak- Jeden Pan zwolnił się z pracy. 
Jerzy Wierchowicz- Pewnie by odmówił tutaj składania wyjaśnień. 
Marek Surmacz- Skład Komisji przetargowej? 
Tadeusz Jędrzejczak-Której? 
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Marek Surmacz- Tej rozstrzygającej przetarg na Filharmonię, co tam robią  ludzie z 
kultury? To jest technika, budownictwo, po rozstrzygnięciu projektu oni nie decydują 
o wykonawcy z powodu tego, że zrobił ładny wystrój sceny. Nie akceptują tego, co już 
jest przyjęte. PFU, kto inny przygotowywał, budynek zaprojektował inny projektant, a 
w komisji biorą udział ludzie kompletnie niekompetentni. Plastyk nie ma kompetencji 
do rozstrzygania przetargu  na 150 mln zł na budownictwo, Pani Dyrektor Wydziału 
Kultury także nie ma kompetencji? 
Tadeusz Jędrzejczak- To było z  innych motywacji, chodziło o to, że ludzie z kultury 
przygotowali całą koncepcję, wszystko po kolei i ten obiekt miał im w przyszłości 
służyć. 
Marek Surmacz- To robi projektant oni nie mieli żadnego udziału. 
Tadeusz Jędrzejczak- Nie, zanim powstanie jakikolwiek obiekt najpierw ktoś siada i 
myśli, co w tym obiekcie ma być. 
Marek Surmacz- Jest jakiś dokument na to, że taką pracę wykonano koncepcyjną? 
Tadeusz Jędrzejczak- Oczywiście, możemy pokazać dokumenty, jakie posiadamy w 
przygotowaniu przez p.Kozłowskiego jak i przez p.Przybyłowicz. Pani Przybyłowicz 
przejechała pół Polski od Gdańska do Krakowa zbierając doświadczenia, co w takiej 
sali ma być, jakie wyposażenie. To powstawało bardzo długo tak żeby te wszystkie 
elementy, które zostały wbudowane w ten obiekt miały służyć akustyce i temu 
obiektowi. Dlatego ci ludzie w sposób naturalny brali udział. 
Marek Surmacz- Panie Prezydencie to jest projekt, oni wykonali swoją czynność 
kompetencyjnie  na etapie przygotowania produkcji. Powstaje projekt techniczny w 
pracowni Warszawskiej, potem powstaje kosztorys do tego i ci ludzie już nie mają 
kompetencji do tego, co rozstrzygali technicznie i kosztowo. Stąd nie mogli zauważyć 
tej różnicy 20 mln. 
Tadeusz Jędrzejczak-  Może i nie, nie wiem. 
Marek Surmacz-Dlatego pytam o kompetencję ludzi przy rozstrzyganiu przetargu na 
tak potężne pieniądze i skutki potem są, jakie są. 
Tadeusz Jędrzejczak-Ten przetarg był przeprowadzony i nikt nie wnosił żadnych 
uwag. 
Marek Surmacz-Nie było uwag, bo się nie znali na tym. 
Tadeusz Jędrzejczak-Nie propozycja przetargowa była podczas posiedzenia komisji 
przetargowej, zgłasza się uwagi,.. 
Marek Surmacz- Właśnie w czasie komisji przetargowej składana jest oferta przez 
obecnego generalnego wykonawcę na element mechanika sceny gdzie pozycja w 
kosztorysie inwestorskim jest 23 mln zł a on mówi 3 mln, a oni kompletnie nie 
reagują. Bez reakcji i Pan mówi, że oni mają kompetencje, nie zakłada Pan złej woli. 
Potem się okazuje, że ten sam generalny wykonawca podwyższa o 400% wartość 
wybudowanego garażu, nadal nie reagują, a garaż kosztuje 4 razy tyle, co zakładano i 
akurat pochłania tą nadwyżkę 20 mln zł, no powiedzmy 15 mln zł. 
Tadeusz Jędrzejczak-  Należy sprawdzić wszystkie dokumenty, jeżeli takie są wnioski, 
że wykonawca podwyższa sam sobie, bo musiał przecież wpisać cenę przetargu. 
Marek Surmacz- Panie Prezydencie gdybym ja był członkiem komisji przetargowej i 
zorientowałbym się o takiej skali zaoszczędzenia na jednym elemencie i 
przewyższenia na innym to gdyby Pan mnie drzwiami wyrzucał to ja bym oknem 
wszedł żeby o tym powiedzieć. 
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Jerzy Wierchowicz- To trzeba powiedzieć członkom komisji przetargowej. 
Marek Surmacz-Oni o niczym nie wiedzą. 
Jerzy Wierchowicz- Tak, ale to są pytania do nich. 
Marek Surmacz- Pan Prezydent powoływał Komisję z takich ludzi. 
Tadeusz Jędrzejczak-To się odbywa w ten sposób, robimy inwestycje w drogach 
prowadzić będzie inwestycje Wydział Inwestycji i pionowy wiceprezydent, taki skład 
komisji przetargowej. Idzie to przez całą procedurę, powołujemy, podpisujemy i tyle. 
Na tym się kończy cała procedura, od tego dnia odpowiadają ci ludzie prawnie 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Jeżeli popełnili błędy albo czegoś nie 
dopatrzyli to muszą odpowiadać, ale nikt tego nie podnosił. Dopiero po styczniowych 
działaniach kontrolach wyszły dziwne historie, ale generalnie nikt takich uwag nie 
zgłaszał. Nawet konkurencja, bo dla nas takim probierzem, czy przetarg był 
przygotowany dobrze i poszedł dobrze jest czy konkurencja nie zgłasza protestu do 
przetargu, czy nie ma odwołania, czy się nie zwraca do Prezesa Zamówień 
Publicznych. 
Jerzy Wierchowicz- Nie było takich odwołań. 
Marek Surmacz- Odpadli w przedbiegach. 
Tadeusz Jędrzejczak- Jest jeszcze jedna rzecz, z tego, co ja pamiętam, z tych 
dokumentów, bo już dawno ich nie czytałem, było tak, że koncepcję przygotowała 
inna firma, ten Program Funkcjonalno Użytkowy przygotował Pan Horodyski i 
udzielali odpowiedzi. Oni przygotowali całą tą koncepcję garażu, ale projektant mówił 
o tej bryle, o tych słupach, które są i marmurze czy granicie, itd. To był mój jedyny 
kontakt, jaki miałem z projektantem w sprawie garażu. Tak czasami jest, że na jednym 
zakresie robót firma mówi, że proponuje za taką cenę, a później rozlicza ją dwukrotnie 
wyżej, a roboty kanalizacyjne taniej. Różnie to się ujmuje, nie zawsze wszystkie 
wyceny, które my przygotowujemy są tożsame z ofertami, które nam są składane. 
Ustawodawstwo postawiło zamawiającego za pieniądze publiczne w sytuacji 
niekorzystnej wobec wykonawcy. Zerwanie umowy zrobienie czegokolwiek powoduje 
perturbacje. Gdyby było tak w samej ustawie to wtedy bylibyśmy gospodarzami 
inwestycji. W tej sytuacji od momentu przekazania placu  budowy zaczyna się spór. 
Oni chcą jak najtaniej i nie z tych materiałów, które były, a my chcemy z tych 
materiałów i zaczyna się spór. 
 Marek Surmacz-  Dnia 19 kwietnia Pani Stolarska powiedziała, że nikt sobie nie 
wyobrażał betonu architektonicznego, dlatego to jest tak jak jest, z euforią przyjęto tą 
koncepcję. 
Tadeusz Jędrzejczak-W Urzędzie  jest tak, że zgoda jest na piśmie i nie ma czegoś 
takiego, że z euforią się przyjmuje. Tak samo jak mówił p.Widziński, że ponieważ 
p.Hepp nie odpisywał to on się domyślał, że jest zgoda.  
Jerzy Wierchowicz- Mówił, że odpuściliście i przekazaliście plac budowy.  
Marek Surmacz- Czy ktoś ma jeszcze pytania? Dziękujemy Panie Prezydencie.  
Faktem jest, że nie było reakcji Miasta. Ile sobie dajemy czasu na przygotowanie 
wniosków do stanowiska końcowego? 
Jerzy Wierchowicz- Nie będzie sprawozdania. 
Marek Surmacz- Nie, ja sądzę, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej to wygląda w ten 
sposób,  wstępna część informacja  o ilości odbytych posiedzeń, z kim rozmawialiśmy 
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przed Komisją, jakie dokumenty badaliśmy. Potrzebne będą te dokumenty, które 
przyniósł na płytce CD p.Horodyski. 
Jerzy Wierchowicz- Biuro nam przygotuje tą część historyczną. 
Marek Surmacz- Tak, a potem to właściwie już wnioski. Krótkie treściwe zdania. 
Nadzór inwestycyjny ze strony Urzędu Miasta oceniamy tak, kompetencje 
pracowników takie, możemy zacząć od komisji przetargowej. 
Marcin Kurczyna- Ustalmy zakresy, że oceniamy na przykład Wydział Inwestycji to 
wnioski do Wydziału Inwestycji, jeżeli oceniamy inżyniera kontraktu to wnioski do 
pracy inżyniera kontraktu. 
Stefan Sejwa- Sprawę bada Prokuratura i CBA, itd. Czy my musimy wchodzić w aż 
takie wielkie szczegóły? 
Marek Surmacz- My nie będziemy wchodzić w szczegóły. Przetarg to początek całego 
rozstrzygnięcia, potem wszystko złe wychodzi. Program Funkcjonalno Użytkowy był, 
jaki był.  
Marcin Kurczyna- Jeżeli PFU byłoby rozsądne to by nie było problemu. 
Marek Surmacz- PFU-2 punkt, 3- ocena kompetencji i udziału  pracowników 
Wydziału Inwestycji. W tej sytuacji musimy ocenić nadzór Prezydenta. 
Stefan Sejwa- Pan Prezydent się ograniczył tylko do powołania komisji przetargowej. 
Marek Surmacz- Dobrze, 4-nadzór Prezydenta Miasta, 5- ocena wykonania inwestycji. 
Jerzy Wierchowicz- Jeszcze jak rozumiem inwestycja nie jest rozliczona. 
Marek Surmacz-To z naszego punktu widzenia, co my usłyszeliśmy, jakie były uwagi, 
co mówił generalny wykonawca. Sugerowałbym jednozdaniowe stwierdzenia, nie 
opisówkę, a potem będziemy dyskutować i przyjmować sobie wzajemnie 
poszczególne fragmenty. Wnioski końcowe. 
Jerzy Wierchowicz- Ustalimy termin następnego posiedzenia? 
Marek Surmacz- Myślę, że na jednym posiedzeniu ustalimy stanowisko końcowe. 
Wcześniej możemy sobie uzgodnić drogą e-mail. 
Marcin Kurczyna- To nic nie da. 
Marek Surmacz-Proponuję kolejne posiedzenie 20 września, godz.16.30. Natomiast na 
31 sierpnia Biuro Rady Miasta przygotuje nam komplet protokołów z  naszych 
posiedzeń. Zamykam posiedzenie . 
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