
Protokół  Nr 16/2011 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 września 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 - przyjęcie 
stanowiska końcowego. 

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-Zasugeruję Państwu taki tryb postępowania, na dzisiaj mieliśmy być 
przygotowani na przyjęcie wstępnego stanowiska. Odczytam to, co przygotowałem. 
Projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Marcin Kurczyna- Proszę nam powielić ten projekt będzie nam łatwiej się odnieść. 
Marek Surmacz- Nasze stanowisko zacznie się od części statystycznej, kto był, ile 
posiedzeń komisji się odbyło, kto nie przybył, itd. Odczytam treść  projektu: 
 
„Komisja Rewizyjna stwierdza, że  

I. 
O przetargu na „BUDOWĘ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W 
GORZOWIE WLKP. – SALA KONCERTOWA W GORZOWIE WLKP” ORAZ 
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ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PARKINGU PODZIEMNEGO, 
DRÓG DOJAZDOWYCH, ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
Komisja przetargowa została powołana 8 lipca 2008 r. decyzją Prezydenta Miasta 
Tadeusza Jędrzejczaka. Komisji przewodniczyła wiceprezydent miasta Urszula 
Stolarska, a zastępcą był Władysław Żelazowski – ówczesny naczelnik Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miasta. Członkami  byli m.in. Lidia Przybyłowicz – wówczas 
naczelnik Wydziału Kultury oraz inni pracownicy Urzędu Miasta, ale także 
Krzysztof Pocałujko – przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.  
 
Na czele 5. osobowej grupy wykonującej czynności związane z przygotowaniem 
postępowania o udzielenie zamówienia stał Władysław Żelazowski – w tej grupie 
pracował także Krzysztof Pocałujko.  
 
Termin składania ofert upłynął 24 października 2008 r. o godz. 11,oo 
Otwarcie ofert odbyło się 24 października 2008 r. o godz. 11,30 
 
Ustalenia wartości zamówienia 111.660.344,00 zł. (netto) - równowartość 
28.799.964,92 euro, dokonano w dniu 2 lipca 2008 r. na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego, planowanego kosztu robót budowlanych i prac projektowych. 
Ustalenia wartości zamówienia dokonała Jolanta Szmyt – później członek komisji 
przetargowej.  
 
Przed otwarciem ofert na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 24.10.2008 r. 
stwierdziła, że „podano środki finansowe, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć 
na realizację zamówienia: brutto 129.738.685,70 zł. 
 
Spośród dwóch ofert, jako najkorzystniejszą komisja przetargowa wybrała ofertę 
Konsorcjum Firm: Polimex-Mostostal S.A. i PW „Bud” – Przemysłówka Sp. z o.o. 
za cenę brutto 130.407.599,95 zł.  Konkurencyjna, odrzucona oferta firmy 
Varitex S.A.  opiewała na 155.998.936,82 zł.  

 
 

18 listopada 2008 r. Krzysztof Pocałujko złożył oświadczenie (na podstawie art. 17 
ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), o zaistnieniu 
okoliczności wyłączających go z przedmiotowego postępowania. 
 
Tymczasem do komisji przetargowej Krzysztof Pocałujko został powołany 8 lipca 
2008 r i nieprzerwanie pozostawał jej członkiem do dnia złożenia oświadczenia 
(o zaistnieniu przesłanek za wyłączeniem z jej prac), aż do dnia 18 listopada 2008 r., 
czyli do końca prac komisji przetargowej. 
Komisja przetargowa pracowała na czterech posiedzeniach – 24, 28 i 31 października 
oraz 18 listopada 2008 r.  

 
21 listopada 2008 r. Prezydent Miasta zatwierdził prace komisji przetargowej 
i protokół postępowania.  
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W  związku z powyższym (po 18 listopada 2008),  zamawiający – Miasto, a w jego 
imieniu Prezydent Miasta powinien powziąć  zasadniczą wątpliwość, co 
do bezstronności zaangażowania pana Krzysztofa Pocałujko w imieniu Inżyniera 
Kontraktu i oficjalnie wystąpić o zmianę „nadzorcy” inwestycji  już na tym etapie 
projektu.  
Niestety, pan K. Pocałujko przez następny rok – w czasie zapadania najważniejszych 
rozstrzygnięć w kwestii niezgodności z PFU,  projektowania budowy parkingu 
podziemnego, dokonywania wszelkich uzgodnień w tym zakresie, bez przeszkód 
wykonywał swoje czynności nadzorcze. 
W tym miejscu należy podkreślić, że początek zaangażowania tego Inżyniera 
Kontraktu, do tej inwestycji, nastąpił w efekcie rozstrzygnięć przetargu na budowę 
CEA w 2006 roku, którego zwycięzcą była gorzowska firma INTERBUD WEST. 
Jednak jak powszechnie wiadomo nie doszło wtedy do realizacji projektu 
wg ówczesnych założeń (cena i terminy), z powodu jednostronnego, i jak się okazało 
bez negatywnych skutków, wypowiedzenia umowy przez wybranego wykonawcę. 
 
Komisja Rewizyjna  nie wysłuchała wyjaśnień Krzysztofa Pocałujko z powodu jego 
nie stawienia się w uzgodnionym terminie.  Ponowne próby zaproszenia Krzysztofa 
Pocałujko okazały się nieskuteczne – nie odpowiadał na zaproszenia. 
 
II. 
PFU. 
Program Funkcjonalno – Użytkowy na s.11 przewidywał: cyt. „konstrukcja obiektu: 
żelbetowa, nie może utrudniać poruszania się pojazdów po parkingu, dach: płaski 
z boiskiem szkolnym i odwodnieniem, ściany i stropy: beton techniczny, beton 
architektoniczny barwiony w masie”. 
 
Komisja Rewizyjna ustaliła, że wskazane w  PFU rozwiązania dotyczące 
zastosowanych materiałów (na budowie parkingu podziemnego),  potwierdzone 
w wielu odpowiedziach na pytania oferentów, zostały zignorowane przez wykonawcę 
zadania. Postępowanie wyjaśniające potwierdziło, że oferent (później wykonawca),  
przystępując do rozstrzygającej fazy przetargu miał rozeznanie gorzowskiego rynku 
produkcji betonu i świadomość braku możliwości wypełnienia warunków określonych 
w PFU – żadna z sondowanych gorzowskich wytwórni betonu nie gwarantowała 
dostawy betonu o parametrach określonych w PFU i szczegółowo opisanych 
w odpowiedziach na pytania oferentów (podpisane przez Prezydenta Miasta),  
skierowane do Miasta jako zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany do wykonania projektów zgodnie z PFU zaprojektował 
podziemny parking nie uwzględniając zastosowania białego betonu architektonicznego 
barwionego w masie. Wypełnione procedury uzgodnieniowe z zamawiającym – od 
prezentacji koncepcji aż po złożenie gotowych projektów (od wiosny do jesieni 2009), 
przyjmowane były przez odpowiedzialnych urzędników z pełną akceptacją – jesienią 
2009 na podstawie przedłożonego projektu budowlanego wydano pozwolenie na 
budowę. 
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Zaniechanie wykonania ustaleń PFU w tym zakresie, przez nadzorującą inwestycje 
miejskie wiceprezydent Urszulę Stolarską przyjęte zostało cyt. „z euforią”, a podlegli 
jej urzędnicy w ogóle „nie zauważyli” dokonanej zamiany – ani na etapie koncepcji, 
ani później, nawet po złożonej przez radnego Roberta Surowca interpelacji w tej 
sprawie we wrześniu 2009.    
Wymiana korespondencji pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu z jesieni 
i zimy 2009 wskazuje na chwilowe zainteresowanie tym problemem, jednak jak to 
określił Wykonawca – Miasto nie było zbyt stanowcze w egzekwowaniu zgodności 
rozwiązań w tym zakresie z PFU. Według wyjaśnień przedstawiciela Wykonawcy, 
Inżyniera Kontraktu  i dostępnej bardzo skąpej dokumentacji, po przekazaniu 
do Urzędu Miasta dokumentu o sygnalizowanych wątpliwościach przez kilka tygodni 
nie było na nie odpowiedzi, co zaangażowane strony uznały za aprobatę postępowania 
zmierzającego do zastąpienia technologii i odstąpienia od wbudowania betonu 
architektonicznego.  
 
Według urzędników całkowitą odpowiedzialność za zamianę zastosowanej 
technologii, na gorszą wizualnie i tańszą, ponosi Inżynier Kontraktu – którego na tym 
zadaniu reprezentowały dwie osoby, jako pierwszy inż. Krzysztof  Pocałujko.  
 
III. 
Ocena kompetencji i udziału urzędników Wydziału Inwestycji. 
Komisja ustaliła, że urzędnicy miejscy zaangażowani w realizację tego zadania 
inwestycyjnego nie byli odpowiednio przygotowani do konfrontacji 
z profesjonalizmem zarówno kierownictwa budowy – osób reprezentujących 
Wykonawcę, jak również Inżyniera Kontraktu – wiceprezydent Urszula Stolarska 
wysoko oceniła profesjonalizm Krzysztofa Pocałujko, z którym najczęściej 
kontaktowała się w czasie realizacji inwestycji. 
Nie można oprzeć się przekonaniu, że to tylko doraźny brak kompetencji, na użytek 
tego postępowania. Naiwnym byłoby przyjąć za prawdziwe, że Prezydent Miasta 
świadomie powierzył bezpośrednie uczestnictwo w „obsłudze” tej inwestycji,  
z ramienia Miasta, urzędnikom nie mającym odpowiedniego zawodowego 
przygotowania, co  istotnie wpływało na końcowy wynik przyjętych rozwiązań przez 
Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu,  rozwiązań niezgodnych z PFU w odniesieniu 
do parkingu podziemnego.  
Zakres powierzonych obowiązków w prowadzonych dotychczas inwestycjach, 
doświadczenie zawodowe na zajmowanych stanowiskach, w zachowaniach tych 
urzędników każe upatrywać wpływ innych okoliczności na ich udział w tym zadaniu 
inwestycyjnym.  
Obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, w wielu ważnych sytuacjach, odbywał 
się z rażącym naruszeniem wewnętrznych regulacji i powszechnie obowiązującymi 
rozwiązaniami.  
W toku wszystkich czynności przygotowawczych, wykonawczych i uzgodnieniowych 
(niekiedy telefonicznie kilka razy dziennie osobiście wiceprezydent Urszula Stolarska 
uzgadniała z Inżynierem Kontraktu różne warianty postępowania – na podstawie jej 
wyjaśnień przed Komisją), urzędnicy Miasta nie dokumentowali takich czynności 
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choćby w formie zapisków albo notatek służbowych, przez co dzisiaj bardzo trudne 
jest, nawet przybliżone określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób.  
Taki sposób postępowania jest oczywiście sprzeczny z powszechnie obowiązującymi 
praktykami  dokumentowania czynności podejmowanych przez urzędników 
administracji publicznej. 
Można by uznać, że faktycznie jedyną osobą spośród urzędników Miasta, posiadającą 
- odpowiednie do powierzonych zadań kompetencje - był naczelnik Wydziału 
Inwestycji Władysław Żelazowski, ale ten w krytycznych dla rozstrzygnięć miesiącach 
(wrzesień – grudzień 2009), z nie dających się usprawiedliwić powodów utracił 
kontrolę nad nadzorowanymi sprawami.  
Kluczowy dla wyjaśnienia wielu ważnych okoliczności pracownik Wydziału 
Inwestycji, bezpośrednio nadzorujący inwestycję oraz członek komisji przetargowej 
(jedyny merytorycznie przygotowany uczestnik biorący udział we wszystkich 
posiedzeniach tej komisji), nie stawił się przed Komisją Rewizyjną – mimo 
dostosowania się Komisji do wskazanych przez niego terminów, bowiem od podjęcia 
postępowania przez Prokuraturę pozostawał na zwolnieniu lekarskim. 
 
IV. 
Nadzór Prezydenta Miasta. 
Prezydent Miasta wyjaśniając przed Komisją okoliczności swojego udziału stwierdził, 
że jego zaangażowanie w przedmiotowej sprawie ograniczyło się do powołania 
komisji przetargowej i etapowego odbierania od podległych pracowników informacji 
o zaawansowaniu realizacji inwestycji. Nie tylko nie interesował się procesem 
wyłaniania Wykonawcy, ale – jak sam stwierdził – w zaufaniu polegał na tych 
informacjach, które przekazywali wiceprezydent Urszula Stolarska oraz Władysław 
Żelazowski. Nie był w stanie określić, jak to się stało, że inwestycja z dnia na dzień 
drastycznie „podrożała” o blisko 20 milionów  złotych -  bo nie był na tyle 
zainteresowany  przebiegiem prac analitycznych komisji przetargowej, podczas której 
jej członkowie powinni zareagować na bardzo kosztowny błąd w wyliczeniach 
kosztorysu inwestorskiego.  
 
V.  
Ocena wykonania inwestycji. 
Nie do przyjęcia jest argumentacja – zarówno Prezydenta Miasta jak i urzędników 
bezpośrednio zaangażowanych (w komisji przetargowej i obsłudze inwestycji),  
że w zgodzie z przyjętym kosztem ogólnym pozostawała założona kwota za całe 
zadanie inwestycyjne, toteż nie miało znaczenia (wg  Prezydenta Miasta), iż oferent – 
późniejszy Wykonawca zaproponował koszt parkingu podziemnego ponad 4.  krotnie 
wyższy.  
 
Faktycznie, bowiem w toku prac komisja przetargowa przyjęła za normalne, że oferent 
szacując rzeczywisty koszt pozycji pod nazwą „Technologia sali oraz urządzeń 
mechanicznych” obniżył jej wartość z blisko 22,5 mln.  zł  na nie przekraczającą 
3 mln. zł.  
Zupełnie nie zwrócono uwagi na oczywisty błąd w szacowaniu kosztu inwestycji 
przez Miasto jako inwestora. Przyjęto z pełną aprobatą „zagospodarowanie” przez 
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oferenta ponad 19 mln. zł i przeniesienie tej kwoty na drastycznie podwyższony koszt 
wybudowania parkingu podziemnego, którego podwykonawcą była firma Interbud – 
West.   
 
VI. 
Wnioski końcowe. 
Przygotowanie i przeprowadzenie tej inwestycji nasuwa tak wiele wątpliwości, 
że postępowaniem karnym objęła sprawę Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie. 
Uprawdopodobnienie działania na szkodę miasta różnych osób jest wysokie. 
Zbyt wielu uczestników całego procesu inwestycyjnego przed Komisją zasłaniało 
się niepamięcią, rażącym brakiem kompetencji, czy wręcz naiwnością w różnych 
sytuacjach rozstrzygających o dysponowaniu i wydatkowaniu 10-tek milionów złotych 
z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Komisja uznaje, że w prowadzonym śledztwie przez uprawnione organy państwa, 
status wielu uczestników nie pozwala na wyjaśnienie przez Komisję  szczegółowych 
okoliczności w toku czynności przygotowawczych i realizacyjnych tej inwestycji. 
Takimi możliwościami dysponują kompetentne organy śledcze i wymiaru 
sprawiedliwości.”” 

 
 
Marek Surmacz-Otwieram dyskusję. 
Stefan Sejwa- Na str. 7, wydaje mi się, że dopisek, iż we władzach spółki zasiada 
prezes Klubu żużlowego jest dopiskiem zbędnym, występuje jako strona w sensie 
prezesa Firmy a ze stadionem nie ma powiązania. 
Marek Surmacz-Nie ma problemu, rozumiem, że jest to wniosek o wycięcie tego 
fragmentu.  
Stefan Sejwa- Tak, jeżeli jest taka wola ogółu. 
Marcin Kurczyna- To  jest projekt ramowy, dyskutujemy. Jeżeli już mówimy o tym 
punkcie to mi się wydaje, że brakuje w tym protokole faktów i informacji. Jeżeli 
mówimy o tej konkretnej technologii sali i urządzeń mechanicznych, kwestii obniżenia 
wartości to powinniśmy w tym raporcie więcej wyjaśnić. Rozumiem, że Pan 
przewodniczący pisał to w swoim stylu, tak jak to czuje i tak jak chciałby żeby to 
poszło w media. Generalnie uważam, że ten raport jest troszkę pozbawiony dużej 
ilości faktów, które ustaliliśmy i które powinniśmy bardziej szczegółowo opisywać, 
aby wymowa tego raportu była bardziej rzeczowa a nie emocjonalna. Tak mi się 
wydaje. 
Marek Surmacz- To jest i tak to, co najszczuplej można było o tej sprawie napisać, bo 
w dotychczasowej historii Komisji Rewizyjnej stanowiska nie przekraczały jednej 
strony maszynopisu.  
Marcin Kurczyna- Sprawa jest na tyle szeroka, różne wątki i fakty, które w takiej 
wersji przy ewentualnej interpretacji a tu jest jakaś wersja interpretacji faktów przez 
Pana powoduje, że brak tych szczegółów trochę nam zamaże rzeczywistość i pewnie 
każdy będzie miał tą sferę emocjonalną trochę inną. Bez faktów w tym raporcie się nie 
da inaczej, więc ja byłbym za uzupełnieniem tego o fakty i wątki, w których się 
poruszamy.  
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Marek Surmacz- Oczekuję konkretnych propozycji.  
Jerzy Synowiec- Jedną sprawę techniczną może byśmy zrobili, bo przygotowanie i 
przeprowadzenie tej inwestycji nasuwa tak wiele wątpliwości, że „w swoim osobistym 
postępowaniu karnym objęła”, to jest trochę takie niegramatyczne. Powinno być, że 
„sprawę postępowaniem karnym objęła Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie”. To 
wystarczy. 
Marek Surmacz- Zgadzam się.  
Stefan Sejwa- Cofając się na str. 6 tego projektu nie wiem, czemu nie wymieniamy 
p.Heppa? 
Marek Surmacz-To jest szeregowy pracownik Urzędu Miasta. 
Stefan Sejwa- Tak, ale on był szefem zespołu, wydziału. 
Jerzy Synowiec- To jest specyficzna rola tych ludzi. Myślę, że z tego jedna rzecz się 
przebija wartościowa, którą ja akceptuję, bo z tego wynika, że Miasto w tej sprawie 
okazało się totalnie niefrasobliwe.  
Marcin Kurczyna- To jest niewątpliwe i z tym wnioskiem się wszyscy zgadzamy. 
Jerzy Synowiec-  Totalna niefrasobliwość, przy czym kwestia odpowiedzialności paru 
osób być może będzie miała miejsce nie na płaszczyźnie odpowiedzialności 
politycznej czy dyscyplinarnej, ale karnej. Tego wątku tu jednak nie rozwiniemy, bo 
tego nie znamy. 
Stefan Sejwa- Na str. 6 jest zdanie o p. Żelazowskim Naczelniku Wydziału Inwestycji, 
że w krytycznym momencie utracił kontrolę nad nadzorowanymi sprawami i 
pracownikami. 
Marek Surmacz- Mogę to wyjaśnić. Proszę sobie przypomnieć, że On mówił, że to był 
czas przeprowadzki, a On się przygotowywał do objęcia innej funkcji. Co to są za 
powody, żeby nie kontrolować strategicznych decyzji, które były podejmowane w 
sprawie białego betonu to był 2009r. Następnie od stycznia 2010r. jest już 
Pełnomocnikiem na budowie, występuje już w innej roli i kompletnie go nie 
interesuje, jakie sam podejmował w tej sprawie ustalenia i one były przecież wiążące. 
Marcin Kurczyna- Jeżeli Pan przewodniczący by to wszystko napisał to bym się pod 
tym podpisał. 
Marek Surmacz- Tak, ale tego jest za dużo.  
Marcin Kurczyna- Stwierdzenie,  „nie dające się usprawiedliwić powody” ja bym  sam 
nie rozumiał, o co chodzi do końca.  
Marek Surmacz- W takim razie możemy wymienić kilka  powodów. 
Jerzy Synowiec- Z  powodów, które komisja uznała za nie usprawiedliwione. Kwestia 
redakcyjna. 
Marcin Kurczyna Przyjąć można, że to jest wina Prezydenta, że go przesunął na 
Pełnomocnika, ale nie wiem, co mamy na myśli w tej chwili mówiąc, że „ z nie 
dających się usprawiedliwić powodów utracił kontrolę”. Pomijając, że nie wiem, 
dlaczego  to jest osoba, która uznajemy, że miała odpowiednie kompetencje, itd. Ja nie 
odniosłem takiego wrażenia. 
Marek Surmacz- Ja odniosłem wrażenie, że On doskonale wiedział, o czym mówi,  
jest kompetentny tylko ma szczególny status w tej sytuacji jaka zaistniała.  
Stefan Sejwa-  Kompetencje p. Żelazowskiego podkreślają wszyscy w stosunku do 
inwestycji. Chodzi mi o to czy my jesteśmy uprawnieni do takiego stwierdzenia na 
podstawie naszych badań i przejrzeniu wszystkich dokumentów, że On utracił kontrolę 
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nad prowadzonymi sprawami. Jeszcze nad tym może tak, ale nad pracownikami to już 
nie bardzo. 
Marek Surmacz- Jeżeli p.Surowiec składa we wrześniu interpelację i to pozostaje 
kompletnie bez reakcji i tylko minimalnie coś tam zaczynają pytać, co w „trawie 
piszczy”. On jest szefem Wydziału Inwestycji, p. Hepp bierze  kwity na „gębę”nie 
odnotowując wpływu dokumentów w Urzędzie Miasta, pozostają bez biegu te 
dokumenty w odpowiedzi i Inżynierowi Kontraktu i Wykonawcy. Zapadają istotne w 
tym czasie decyzje w sąsiednim Wydziale Administracji Budowlanej o pozwoleniu na 
budowę. Okazuje się  z perspektywy naszej wiedzy dzisiaj, że interpelacja Surowca we 
wrześniu była już bezprzedmiotowa, bo decyzje  już zapadły. 
Jerzy Synowiec- Co p.Sejwa chciałby zmienić w tym projekcie, musimy porządkować 
dyskusję. 
Stefan Sejwa- Zostawiłbym tu kontrolę nad tymi sprawami, ale pracownikami już nie.  
Jerzy Synowiec- Sformułowanie „utracił kontrolę  nad sprawami” to już wszystko 
zawiera.  
Marek Surmacz- To nie są sporne sprawy, zgadzam się. 
Stefan Sejwa- Brakuje mi tu jeszcze jednej rzeczy, bo tam był podkreślany przez 
Wykonawców istotny fragment, że dla nich  wejście na plac budowy było jakby zgodą 
na zmiany dokonane, technologiczne. 
Marek Surmacz-Nie. 
Stefan Sejwa- Tak, powtarza się to w wielu dokumentach. Słuchaliśmy tych 
przedstawicieli i oni podkreślali, że jak dostali zgodę na wejście na plac budowy to dla 
nich to było jednoznaczne ze zgodą na zmiany technologiczne. W związku z tym 
można to wstawić. 
Marek Surmacz- To było tak, we wrześniu Surowiec składa interpelację w tym czasie 
leży dokumentacja projektowa w Wydziale Administracji Budowlanej z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę, trwa wymiana korespondencji, która do niczego nie prowadzi 
i w momencie, kiedy zamawiający przekazał im plac budowy Oni uznali wszystko to 
co się działo od sierpnia, września do grudnia, bo chyba w styczniu objęli plac budowy 
to uznali za niebyłe, niewiążące, bo skoro zamawiający oddaje plac budowy to mówi 
akceptujemy, budujcie. Taka jest wymowa tego wszystkiego. 
Jerzy Synowiec- Ten dokument ma być do przeczytania przez ludzi i zrozumienia, 
jeżeli będzie zbyt długi to nie będzie za bardzo zrozumiały.  
Stefan Sejwa- Takie stwierdzenie, o które się upominam w tej II części właśnie 
załatwia to, o czym mówimy. 
Marek Surmacz- Proszę zaproponować zapis. 
Jerzy Synowiec- Generalnie akcentujemy, że parę rzeczy było postawionych na głowie 
w sensie totalnej niefrasobliwości i odsyłamy do śledztwa prokuratorskiego. My już 
więcej jako komisja nie możemy zrobić. Poprawiłbym niektóre sformułowania, ale nie 
wywalałbym drzwi. 
Marek Surmacz- Jeżeli macie panowie  konkretne poprawki, to proszę zgłosić. 
Chciałbym, aby ten tekst był uzgodniony i jak zostanie przyjęty to poza dodaniem 
tylko tej części informacyjnej treść merytoryczna pozostanie. 
Marcin Kurczyna- Jeżeli jest taka możliwość i się zgodzicie to dwa trzy dni na 
ewentualne redakcje tego tekstu, ponieważ ja też mam zastrzeżenia do formy 
redakcyjnej.  
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Jerzy Synowiec-  Zgadzam się, dajmy sobie parę dni na te zmiany redakcyjne. 
Marcin Kurczyna – Tak na gorąco mogę teraz swoje uwagi przedstawić i ocenicie je 
na bieżąco. Zaczynając od tyłu, akapit, o którym mówił p.Sejwa, zgadzam się ze 
wszystkim do słów parking podziemne, ale nie do końca rozumiem zdanie „ którego 
podwykonawcą okazała się Firma Interbud West” bo tu już sugerujemy, że to ma 
istotne znaczenie dla sprawy, że akurat Interbud West okazał się podwykonawcą. 
Marek Surmacz- Uważam, że ma to znaczenie. 
Jerzy Synowiec- Zapis można zmienić, bo okazało się to już coś  sugeruje. Wystarczy 
napisać, że wykonawcą była taka Firma, stwierdzenie faktu. 
Marek Surmacz- Dobrze zgadzam, że poprawiamy była Firma Interbud West. 
Marcin Kurczyna- Jeżeli chodzi o PFU, brakuje mi trochę tego wątku skąd  ten beton 
architektoniczny się wziął, nikt nic nie wie w tym zakresie, bo to jest dość istotne, że  
ktoś go zaprojektował. Nasz Pan architekt mówi, że ktoś mu z Miasta kazał, ale do 
końca nie wiadomo kto. Tak naprawdę nie wyjaśniliśmy do końca po co ten beton 
architektoniczny w ogóle tam był skoro wszyscy wiemy, że tam być nie powinien. 
Tego wątku nie wyjaśniliśmy.  
Marek Surmacz- Pytaliśmy architekta, który nie potrafił wyjaśnić, ale jednoznacznie 
stwierdzał, że takie zlecenie było z Miasta. Nawet pytał, dlaczego takie zlecenie, ale 
okazało się, że ma tak zaprojektować. 
Marcin Kurczyna- Teraz pytanie, na ile to jest wiarygodne oświadczenie w sytuacji, 
kiedy On nie potrafi odpowiedzieć, w jaki sposób.  
Marek Surmacz- Tak, ale ktoś akceptował ten PFU.  
Marcin Kurczyna- Komuś się to podobało. 
Stefan Sejwa-  Nie doszliśmy  do tego, komu się podobało, kto to ostatecznie 
zaakceptował. Nie ma na to kwitów. 
Marek Surmacz- Architekt wykonuje ważny dokument projektowy i nie ma pisemnego 
zlecenia na taką rzecz? 
Marcin Kurczyna- Myślę, że taki wątek powinniśmy mieć w protokole, jeżeli to ma 
być jakaś mapa drogowa jak mają być inwestycje prowadzone na przyszłość, to to, że 
ten beton się pojawił niewidomo skąd,.... 
Jerzy Synowiec- Na podstawie tego, co żeśmy ustalili nie udało się ustalić genezy, 
źródła tego pomysłu. To można w jednym zdaniu napisać. 
Marcin Kurczyna- Właśnie o to chodzi, w jednym zdaniu można napisać o tym wątku. 
Dalej mi brakuje w tej części gdzie piszemy o PFU, odwołania się do procedury 
formalnej związanej z umową, a my ten wątek zupełnie pomijamy a to jest wątek 
podnoszony przez Miasto i przez Wykonawcę oraz nadzór, że te dokument formalnie  
powinny jednak przejść a tak naprawdę nikt nam nie potwierdził, że przeszły. 
Marek Surmacz- Piszemy o przepływie dokumentów, pamiętam jak ktoś mówił o 
prezentacji koncepcji i w tej koncepcji już nie było betonu architektonicznego. W tej 
prezentacji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta. 
Marcin Kurczyna- Nie można prezentacji traktować jako spełnienie wymagań 
formalnych. 
Marek Surmacz- Tak, ale prezentacja była czynnością wstępną jak to p.Stolarska 
powiedziała, że przyjmowane były z euforią.  
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Marcin Kurczyna- Przyjmowane były przez urzędników z pełną akceptacją sugeruje, 
że nie ma  wątpliwości, ale wątpliwości są choćby z tego względu, że umowa 
nakazywała pewien sposób działania w tego typu sytuacjach. 
Marek Surmacz- Tak, ale nie było. 
Marcin Kurczyna- Nie możemy powiedzieć, że przesądzamy, że była akceptacja 
Miasta, co do zamiany tego betonu. 
Stefan Sejwa- Jeżeli nie interpelacja Surowca to wątpliwości w ogóle by się nie 
ukazały.  
Jerzy Synowiec- Proponują, aby każdy dwie trzy uwagi sobie przygotował, 
przegłosujemy i zamkniemy temat.  
Marek Surmacz- Nie chciałem zawierać takich stwierdzeń, np. p.Stolarskiej, że była 
zafascynowana kompetencjami p.Pocałujki. To jest bardziej emocjonalne 
stwierdzenie, pogląd, ale wyglądało to tak, że „stare wygi” zapanowały nad tą 
inwestycją i wciskały „kit” urzędnikom, ale ja w to nie wierzę. 
Marcin Kurczyna- Jestem zdziwiony, że wątek p.Pocałujki Pan rozwinął a 
p.Stolarskiej ograniczył.  
Marek Surmacz- Nie da się wszystkiego szczegółowo opisać. 
Stefan Sejwa- Jak się słucha i czyta to p.Pocałujko za bardzo urósł  na negatywnego 
bohatera. 
Marek Surmacz- Pan Pocałujko uczestniczy po rozstrzygnięciu  w 2006r. jako inżynier 
kontraktu, Miasto go zaprasza do współpracy. Miasto przegrywa tamten przetarg, nie 
egzekwuje nawet odszkodowania, a tamten, co szkody wyrządził Miastu jest 
beneficjantem takiej kasy. 
Marcin Kurczyna- Tylko my nie wiemy, dlaczego p.Pocałujko się wyłączył, nie 
wiemy, dlaczego na tym etapie? Jeżeli ktoś to będzie czytał z boku to tak będzie 
wyglądało, pojawia się  p.Pocałujko, który jest w jakieś komisji a być nie powinien, 
nadzoruje zadanie, robi parking z Interbud Westem i taki wątek sensacyjny toczymy. 
Pytanie, na ile jesteśmy uprawnieni żeby taki wątek sensacyjny wyciągać? 
Marek Surmacz- Pan Pocałujko jakiś powód miał żeby nie przyjeżdżać do nas? 
Marcin Kurczyna  Nie wiemy, jaki. 
Marek Surmacz- Komisja specjalnie się zebrała na jedno posiedzenie żeby  On mógł 
przyjechać do nas i nie przyjechał. 
Marcin Kurczyna- Powinniśmy napisać to, co wiemy. 
Jerzy Synowiec- Każdy, który nie stawił się przed tą komisją jest wart napiętnowania, 
ponieważ strach przed odpowiedzialnością karną to jest rzecz bardzo teoretyczna i 
gdyby taką drogą się usprawiedliwiać to nikt tutaj nigdy nie przyjdzie, bo każdy powie 
teoretycznie mi coś może grozić. Jeżeli to była inwestycja uczciwa to każdy 
przychodzi i o tym mówi, nie ma możliwości żeby nie przyszedł zasłaniając się 
podpowiedziami adwokatów. Człowiek, któremu się stawia zarzuty to mówi, że ja 
odmawiam składania wyjaśnień, bo takie jest prawo, ale na tym etapie to każdy z nas 
jest podejrzany do każdej sprawy. 
Marcin Kurczyna- Czy jest możliwe, aby dostać wersję elektroniczną tego materiału? 
Jeżeli miałbym nanieś poprawki i odczytać moją wersję to byłoby prościej.  
Stefan Sejwa- Projekt stanowiska jest dosyć łagodny w stosunku do tego, co tu 
robiliśmy i nie widzę jakiś stwierdzeń,.... 
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Marcin Kurczyna- To będzie tak p.Marek to odczyta a później będzie godzinny 
komentarz do wersji skróconej raportu.  
Stefan Sejwa- Nie, bez komentarzy, komisja zatwierdza. 
Stefan Sejwa-  Czekamy na badanie Prokuratury i CBA, nie jest to ostateczne. 
Jerzy Synowiec- Tak patrząc  musielibyśmy to odłożyć do następnej Rady. 
Zbigniew Bodnar- Radio Zachód- Czy mógłbym otrzymać wnioski ogólne końcowego 
raportu? 
Marcin Kurczyna- Trzymajmy się naszych uzgodnień, jeszcze tydzień i raport 
powinien być gotowy. 
Marek Surmacz-Komisja niech zdecyduje, ale w ciągu tygodnia sformułujemy 
końcowy dokument.  
Stefan Sejwa- Mamy protokoły z naszych posiedzeń gdzie jest szereg różnych 
wypowiedzi. 
Marcin Kurczyna- Proponuję następne posiedzenie w piątek 30.09.2011r. 
Marek Surmacz-W takim razie następne posiedzenie będzie 30 września 2011r. o 
godz. 15.30. 
Zbigniew Bodnar- Na jakim etapie pracy jest Komisja Rewizyjna? 
Jerzy Synowiec- Jesteśmy na etapie końcowym, szlifujemy sformułowania, co do 
wniosków jesteśmy zgodni i za tydzień ogłosimy ostateczną wersję.  Myślę, że przy 
braku zdań odrębnych. 
Zbigniew Bodnar- Wnioski ogólne? 
Jerzy Synowiec- Wnioski ogólne, ponieważ wnioskami konkretnymi zajmie się 
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 
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