
Protokół  Nr 17/2011 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 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-Przygotowałem Państwu wersję projektu najbardziej aktualną, która 
zawiera już ilość posiedzeń komisji, wymienione są osoby biorące udział lub nie w 
postępowaniu wyjaśniającym przed komisją i po wykreśleniach tych, które zgłoszono 
na ostatnim posiedzeniu. Na końcu tekstu zgodnie z sugestią p.Kurczyny wrzuciłem tą 
informację  z wypisu z ustawy o zamówieniach publicznych. Otwieram dyskusję. 
Marcin Kurczyna- Próbowałem dwa trzy razy poprawić, ale doszedłem do 
przekonania z mojego punktu widzenia, że się nie da. W związku z tym, że cała 
koncepcja tego raportu opiera się na p.Pocałujko i jego rezygnacji z udziału w pracach 
komisji przetargowej, zadałem sobie trud, skontaktowałem się z członkami tej komisji 
i zadałem pytanie, czy oni wiedzą, dlaczego p.Pocałujko odszedł z tej komisji akurat w 
tym momencie? Z tego, co usłyszałem wynika, że p.Pocałujko odszedł z komisji 
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przetargowej z uwagi na to, że w momencie, kiedy wpłynęły oferty, wpłynęła oferta 
Firmy Varitex S.A., w której pracuje ktoś, kto jest członkiem   rodziny p.Pocałujko. 
Jeżeli to jest prawda, jeżeli faktycznie członkowie komisji by to potwierdzili, bo nie 
mamy dostępu do p.Pocałujko to w tym momencie koncepcja tego raportu nie trzyma 
się kupy.  Jeżeli sugerujemy pewne rzeczy a okazuje się, że jest wręcz odwrotnie, bo 
miał podstawy dopiero w tym momencie złożyć oświadczenie i było to związane z 
zupełnie inną Firmą niż ta, która wygrała, to się robi problem z dużą częścią raportu.  
Marek Surmacz- W moim przekonaniu delegowanie p.Pocałujki do Komisji 
przetargowej było błędem. Natomiast jak wpłynęły oferty to znaczy, że on brał udział 
w czynnościach przygotowawczych po wpłynięciu ofert. To nie jest tak, że on się 
wyłączył jak tylko dowiedział się, że ta firma złożyła ofertę. On uczestniczył w 
czynnościach przygotowawczych to wynika z protokołu, komisja się zbiera w między 
czasie kilka razy, on formalnie nie jest uczestnikiem komisji, bo jedynym 
uczestnikiem, który brał udział we wszystkich posiedzeniach jest p.Hepp.  Pan 
Pocałujko się wyklucza z prac komisji przetargowej w dniu, kiedy Komisja przyjmuje 
stanowisko końcowe. 
Marcin Kurczyna- Czy prawdziwa jest wersja, że to się wiąże z rodziną Firmy, która i 
tak nie została wybrana. Tak naprawdę to, o czym dyskutujemy jest rzeczą marginalną 
i nieistotną. Na tym się to wszystko opiera. 
Marek Surmacz-My nie piszemy, z jakich powodów on się wykluczył tylko opisujemy 
fakty. 
Marcin Kurczyna- Jeżeli to byłyby fakty to ja bym się z Panem zgodził, ale my nie 
opisujemy faktów tylko wnioski, które Pan z tych faktów wywiódł.  
Marek Surmacz- Co jest nieprawdą odnośnie udziału p.Pocałujki? 
Marcin Kurczyna- Nie ma faktów w tym raporcie problem jest taki, że to są pewne 
sugestie, stwierdzenia: niestety, tymczasem, ponownie, zaangażowanie tego było 
niedobre. Wczytując się dalej w tą część o urzędnikach na pierwszy rzut wydawało mi 
się, że  to się trzyma kupy, ale jak zacząłem się wczytywać na spokojnie to wyszło na 
to, że Prezydent specjalnie dobrał byle, jakich urzędników do tej inwestycji żeby się 
nie udała. Z takim wnioskowaniem ciężko by mi się było zgodzić.  
Marek Surmacz- Przyjrzał się  Pan składowi i konfiguracji personalnej w 
poszczególnych posiedzeniach prac  komisji? Decyzje w ramach rozstrzygnięć 
przetargu podejmował  tylko p.Żelazowski i p.Hepp z tego wynika.  
Marcin Kurczyna- Twierdzi Pan, że specjalnie wybrano złych urzędników, którzy 
mieli złą wolę i specjalnie się nie interesowali. 
Marek Surmacz- Ja nie piszę, że oni mieli złą wolę, tylko piszę, że jeżeli Naczelnika 
Wydziału Kultury się powołuje do składu Komisji, która ma rozstrzygać w kwestiach 
technicznych budowy wielkiego obiektu za 140 mln zł,..... 
Marcin Kurczyna- Tego Pan nie pisze,  tylko napisał Pan, że „ nie można się odnieść 
w przekonaniu, że to tylko doraźny brak kompetencji na użytek tego postępowania”. 
Jerzy Wierchowicz- To jest sugestia. 
Marek Surmacz- Słyszeliście przecież p.Stolarską i p.Żelazowskiego. 
Jerzy Wierchowicz- Dobrze, ale co ustaliliśmy? 
Marek Surmacz- Ustaliliśmy, że p.Stolarska, która  rozstrzygała o ważnych decyzjach 
etapami przy realizacji nie zrobiła żadnego dokumentu odzwierciedlającego jej   
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zaangażowanie  w te prace, nie ma nic.  Pan Hepp w ogóle nie stawił się na komisję, 
p.Żelazowski nie zna się na betonie. 
Jerzy Wierchowicz-  Napisz, że są nie kompetentni, ale nie sugeruj niczego. 
Marek Surmacz- Oni są kompetentni na użytek tego postępowania, ja uważam, że 
p.Żelazowski doskonale wiedział, co mówił przed komisją. 
Marcin Kurczyna- Czy p.Hepp jest kompetentny nie wiemy, bo nie  mieliśmy z nim do 
czynienia, a ta Pani, która tutaj przyszła, wystraszona, nie wiem czy ona jest 
kompetentna? Tłumaczenia były takie ze strony p.Stolarskiej, że faktycznie problem 
jest z kadrą w Wydziale Inwestycji i tego nikt nie kwestionuje, to jest jasne, że nie są 
to najlepsi pracownicy, jacy mogliby być. Wracając do p.Pocałujko, jeżeli faktycznie 
wykluczył się z prac, bo w drugiej Firmie była rodzina to właściwie jak to wpłynęło na 
postępowanie przetargowe? To, że w tej drugiej Firmie, która nie została wybrana 
była, nie wiem jakaś daleka kuzynka, to na przetarg nie miało większego znaczenia. 
Bardziej podkreśliłbym wątek z tym kosztorysowaniem.  
Marek Surmacz- Jak druga Firma składa ofertę o 20 mln zł droższą i do tego ze 
świadomością, że 20 mln zł jest ukryte,  przecież oni też mają swoich specjalistów i 
wiedzieli o tym jak robili kalkulację. 
Marcin Kurczyna- Pan to tak widzi w swoim stylu, ale nawet z dużą chęcią 
próbowałem to poprawić, ale nie jestem w stanie znaleźć tego, co mi się wydaje na ten 
temat. Jednak jak to przegłosujecie dzisiaj to nie wykluczam, że  pokuszę się o 
dokument na tą sesję, bo wiem, że na sesji będziemy to przedstawiali. Ta wersja mi się 
ewidentnie nie podoba. 
Stefan Sejwa- Komisja Rewizyjna nie może wyjść na sesję Rady Miasta z dwoma 
dokumentami. 
Jerzy Synowiec- Dokument jest oparty na pewnych domniemaniach, ale my nie 
jesteśmy policjantami, część osób się nie stawiła i w gruncie rzeczy on nie może być 
za bardzo inny. Raport ma charakter pewnej hipotezy może nie do końca idealnej, ale 
to nie jest akt oskarżenia. 
Marcin Kurczyna-  Raport powinien zawierać to, co ustaliliśmy, a nie to, czego 
możemy się domyślać. To, co my się domyślamy Prokuratura potwierdzi albo nie 
potwierdzi. 
Marek Surmacz- Zgoda ja właśnie takie mam przekonanie, że z tego, co usłyszeliśmy 
w rozmowach z urzędnikami, np. z w rozmowie z Sekretarzem, który mówi, że taki i 
taki jest normalny obieg dokumentów, a okazuje się, że w tym konkretnym przypadku 
w ogóle nie przestrzegano żadnych zasad. 
Jerzy Synowiec- Wymowa tego raportu jest taka, że niekompetencja jest przemieszana 
trochę z niezbyt dobrą wolą, bałaganiarstwem, to tu widać. 
Marcin Kurczyna- Mogę się z tym zgodzić, że to wynika z interpretacji faktów. 
Marek Surmacz- Prokurator jak dysponuje dowodami konkretnymi to też je 
interpretuje. Trudno jest opisywać całą drogę jak się analizuje postępowanie 
kosztorysanta, który mówił, że pomylił arkusze i mu wskoczyło 20 mln zł. 
Jerzy Wierchowicz- Dlaczego tego nie napisałeś. 
Marek Surmacz- Dlatego, że musiałbym szczegółowo wszystko opisywać. 
Jerzy Wierchowicz- Napisać można, że komisja nie dawała wiary tłumaczeniom 
kosztorysanta. 
Marek Surmacz-  Sprawozdanie zawierające analizę tego miałoby wówczas 30 stron. 
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Jerzy Wierchowicz- W jednej sytuacji jesteśmy chyba pewni, że osoba kłamie, mówię 
o tym, że tłumaczenie, że się pomylił to bzdura. Nie piszesz tego, co ustaliliśmy, że 
komisja jest przekonana, że kosztorysant, nazwisko i itd., tego nie piszesz. Natomiast 
piszesz, insynuujesz, wymieniasz z nazwiska inne osoby, np. p.Komarnickiego. 
Marek Surmacz- Zwróciłem uwagę na skład komisji, ponieważ komisja przetargowa, 
która ma wycenę aktualizowaną w stosunku do czegoś poprzedniego wyższą o 20 mln 
zł i z tej komisji nikt kompletnie nie reaguje. 
Marcin Kurczyna- W takim razie oceńmy to. 
Marek Surmacz- W tym kontekście nie będzie można się uchylić od stwierdzenia 
jednoznacznego, że beneficjentem „przewału” całego jest p.Komarnicki. 
Jerzy Wierchowicz- Z czego to wywodzisz? 
Marek Surmacz- Z tego, że kosztorys inwestorski na garaż był 5 mln zł wyjściowy, a 
skończył się na 19 mln zł, z tego 15 mln zł skonsumował p.Komarnicki. 
Jerzy Wierchowicz- No właśnie, czy nie uważasz, że to, co robisz jest nieprzyzwoite? 
Marek Surmacz-Dlaczego? 
Jerzy Wierchowicz- Jest to twój konkurent polityczny w wyborach za tydzień i ty 
chcesz ugrać tym naszym raportem swój interes,... 
Marek Surmacz- My o tym wiemy od wiosny. 
Jerzy Wierchowicz-  O czym? 
Marek Surmacz- O tym, że p.Komarnicki jest beneficjentem. 
Jerzy Wierchowicz-To trzeba było mówić o tym na wiosnę, a nie teraz przed 
wyborami,  ja do tego ręki nie przyłożę, bo to jest nieetyczne i nieuczciwe. Po drugie 
rozmawiałem z p.Komarnickiem na ten temat i nie żadne 19 mln zł tylko Interbud 
West dostał od głównego Wykonawcy 14.360.000 zł, był podwykonawcą i 
p.Komparnicki nie podpisywał żadnej umowy tylko jego zastępca. 
Marek Surmacz- A czy zna Pan umowę między p.Komarnickim a Interbud Westem, 
ile na tym zarobił osobiście? 
Jerzy Wierchowicz- Nie wiem? Dalej właścicielem tej firmy jest w ¼  i jest szefem 
Rady Nadzorczej, która ma tylko i wyłącznie funkcję kontrolującą, a nie 
merytoryczną, decydującą w sprawach spółki. Dzisiaj umieszczanie go w kontekście, z 
sugestią jakiejś nieuczciwości i korzyści materialnej jest w takim momencie na tydzień 
przed wyborami jest ewidentnym robieniem sobie kampanii w sposób nieuczciwy i 
mieszanie człowieka z błotem w sytuacji, kiedy tutaj np. z ust nikogo nie padło 
nazwisko Komarnicki, dopiero ty po raz pierwszy tego używasz w raporcie.  
Marek Surmacz- Ja jestem demokratą i uważam, że opinia publiczna powinna 
wiedzieć coś na ten temat. 
Jerzy Wierchowicz-  W tym przypadku nie ma żadnego powodu, aby go tutaj 
wymieniać, jego nazwisko nie padło tutaj w całym postępowaniu. Twierdzenie, że jest 
tutaj jakiś przewał, co sugerujesz, jest ewidentnym nadużyciem jeszcze w kontekście 
politycznym tej całej sytuacji. 
Jerzy Synowiec-  Nie mówimy o tym, że Miasto na zamówieniu straciło przez 
Komarnickiego przeszło 70 mln zł. 
Jerzy Wierchowicz- Skąd to wiesz? 
Jerzy Synowiec- Stąd, że odstąpił od przetargu bez żadnych konsekwencji. 
Jerzy Wierchowicz- Z tego, co wiem ta sprawa była już rozstrzygana. 
Marek Surmacz- Nie jeszcze trwa. 
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Jerzy Wierchowicz- Jeśli sprawa trwa to też nie ma jeszcze wyniku.  
Marcin Kurczyna- Nie poruszaliśmy tego tematu w tym postępowaniu. 
Jerzy Wierchowicz- Raport jest niedopracowany zwiera sugestie, które nie mają 
pokrycia w tym, co ustaliliśmy. Sugerowanie, że ktoś jest nieuczciwy w kontekście 
doszło do korupcji jest nieprzyzwoite z naszej strony. Po drugie, uważam, że taki 
moment, który wyznaczyłeś żeby przyjąć ten raport jest wykorzystywaniem sytuacji. 
Marek Surmacz- Najmocniej przepraszam, ale to nie z mojej winy dwa razy się nie 
stawił na posiedzenie Komisji p.Tadeusz Jędrzejczak. Temat mogliśmy skończyć 
przed kampanią wyborczą, bo była intensywność prac bardzo duża. Niepotrzebna na 
wasz wniosek zwłoka do publikacji tego raportu o cały miesiąc i weszliśmy w samą 
kampanię wyborczą, to nie z  mojej sugestii, ale właśnie na wasz wniosek. Ja chciałem 
temat szybko zakończyć, proponowałem to już na koniec sierpnia. To było jeszcze 
przed kampanią wyborczą i nie byłoby tego dylematu, jaki mamy teraz. Dzisiaj 
mówienie o tym, że chcemy skończyć przed wyborami, chociaż to wychodzi z 
naturalnego terminu. Jedno z posiedzeń komisji nie doszło do skutku, bo nie było 
quorum. Dlatego proszę nie sugerować, że jestem nieprzyzwoity, bo wywlokłem to 
postępowanie na szczyt kampanii wyborczej. Ten raport, nasze stanowisko końcowe 
miało się ukazać po wakacjach, bo pracowaliśmy przez całe wakacje. Jednak wyszło 
tak jak wyszło, nie ma w tym żadnego mojego działania. 
Jerzy Wierchowicz- Jest twoje działanie. 
Marek Surmacz-Nie ma. Jestem autorem treści stanowiska, dlatego jak podszedłeś do 
mnie na sesji i mówiłeś, że ewentualnie cytat dotyczący p.Komarnickiego podlega 
skreśleniu i wszystko jest dobrze, to ja rozumiałem, oczekiwałem wniosku o 
wykreślenie imienia  i nazwiska, pozostawimy nazwę Firmy. 
Jerzy Wierchowicz- Cały ten  akapit jest nieuczciwy. 
Marcin Kurczyna- Mi się wydawało, że spotykamy się z własnymi wnioskami na 
ostatnie posiedzenie, przedyskutujemy te nasze wzajemne wnioski i na tej podstawie 
będziemy budowali raport. Okazuje się, że zrobiliśmy tak, że przewodniczący 
przygotował projekt raportu, nad którym dyskutujemy i próbujemy poprawić. 
Marek Surmacz- Taka sugestia była na poprzednim posiedzeniu. To jest raport w 
takim znaczeniu jak np.sprawozdanie czy akt oskarżenia jak sugerował 
p.Wierchowicz.  
Marcin Kurczyna- W tym dokumencie jest to, czego się ewentualnie pan 
przewodniczący domyśla. 
Marek Surmacz-To znaczy, że mamy napisać sprawozdanie, z którego by nic nie 
wynikało, to by zadowoliło stronników Prezydenta Miasta. 
Jerzy Wierchowicz- To, że piszemy o niekompetencji, o niedbalstwie urzędników to 
oczywiście tak było. 
Marek Surmacz- Całe sprawozdanie ma być oceną zjawiska. 
Jerzy Wierchowicz- Napiszmy, że urzędnicy nie stanęli na wysokości zadania. 
Marek Surmacz- Co w tym jest nieprawdą? 
Marcin Kurczyna-Ja powiem jeszcze raz. Nie zgadzam się z wątkiem p.Pocałujki, bo 
nie został wykazany ten aspekt a wręcz przeciwnie. Nie zgadzam się z wątkiem przy 
urzędnikach, że ewidentnie  specjalnie to robili, bo tego nie ustaliliśmy. Brakuje mi 
wątku dotyczącego betonu architektonicznego, dlaczego on się w ogóle tam pojawił? 
Nie wiem czy odpowiedzieliśmy na pytanie, które mamy w uchwale, do której 
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jesteśmy w tej chwili powołani. O wymianie materiałów, w jakich okolicznościach to 
nastąpiło, dlaczego, co się działo, w tym raporcie nie napisano. 
Marek Surmacz-Jest napisane. 
Marcin Kurczyna- Nie ma tych okoliczności. 
Marek Surmacz- Mamy napisane, że PFU narzucało takie rozwiązanie, potem w 
koncepcji tego nie było, urzędnicy nie zauważyli, Pani wiceprezydent z euforią 
zaakceptowała tą zmianę. Natomiast o innych zmianach nie piszemy, bo nie było to 
istotne. 
Jerzy Synowiec- Każdy niech zgłosi swoje zastrzeżenia, żebyśmy mogli posunąć się 
do przodu. 
Marcin Kurczyna- Wątek powiązania, wskazywania, że Interbud West, a w 
szczególności p.Komarnicki na tym zarobił, co się wiąże z poprzednim przetargiem, 
co, do którego nie zadawaliśmy nikomu pytań, nie badaliśmy tematu, nie znam 
szczegółów, to są takie moje podstawowe zastrzeżenia. 
Marek Surmacz- Nie chciałem iść dalej, że Inżynier Kontraktu był wybrany tak 
naprawdę na poprzednią inwestycję i przeszedł na to nowe zadanie, że dość dziwne są 
okoliczności wyboru podwykonawcy, którym jest Interbud West w tej sytuacji, bo ja 
jako Miasto, jako inwestor bym się na to nie zgodził. Po tym jak położył poprzednią 
inwestycję powiedziałbym albo, albo. Nie piszę o tym, że kosztorysant pomylił się na 
20 mln zł, że stale współpracuje z Interbud Westem, jest nieomal  etatowym 
kosztorysantem. 
Marcin Kurczyna- Pan to na pewno powie wszystko, ale jak mam głosować za 
raportem to niech on będzie mniej domyślny a bardziej opierał się na faktach. Potem, 
co Pan opowie wokół tego raportu to i tak Pan opowie, bo przecież nie powstrzymamy 
Pana. Jednak niech ten raport, który przyjmiemy będzie w miarę obiektywny bez 
domyślania się a bardziej skupiony na faktach. 
Marek Surmacz- Ja sądziłem, że Pan przejdzie dzisiaj konkretnie do tych fragmentów, 
cytatów ustosunkuje się z wnioskami o ewentualne ujęcie, a tak wyczuwam, że chodzi 
o to, aby znowu nie przyjąć stanowiska końcowego Komisji Rewizyjnej, odwlec na po 
wyborach, bo jest grupa interesu w tym mieście, która nie chce ujawnienia tych 
okoliczności.  
Jerzy Wierchowicz-Ty i tak powiesz, co chcesz, czy my przyjmiemy raport, czy nie. 
Uważam, że to czy byśmy przyjęli miesiąc temu czy dzisiaj to i tak grałbyś  tym 
raportem w kampanii. 
Marek Surmacz- Demokracja to informacja i nie możemy udawać,  że w mieście nic 
się nie dzieje, jak się dzieje. 
Jerzy Wierchowicz- Wcale nie uważam, że wszystko w tej inwestycji było w 
porządku, ale idziesz za daleko.  
Marek Surmacz-Proszę zgłosić konkretne wnioski do zmiany treści stanowiska. 
Marcin Kurczyna- Ja już na początku powiedziałem, że nie jestem w stanie tego 
poprawić, aby treść odpowiadała temu,  za czym mógłbym zagłosować. 
Jerzy Synowiec- Proponuję wykreślić imię i nazwisko p.Komarnickiego, nazwę firmy 
bym zostawił i nie mam więcej uwag.  
Jerzy Wierchowicz-Ja bym wykreślił cały ten akapit, jeżeli mamy rozmawiać o 
przyjęciu tego stanowiska.  
Stefan Sejwa- Nie, nazwa firmy powinna zostać. 
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Jerzy Wierchowicz- Nazwa firmy jest wymieniona wcześniej już w tym stanowisku. 
Jerzy Synowiec- Firma grała pierwsze skrzypce od początku do końca w tej 
Filharmonii. 
Marek Surmacz- Propozycja wykreślenia do słów  „Interbud West”. 
Jerzy Wierchowicz- Mam wniosek dalej idący o nie przyjmowanie tego stanowiska. 
Jerzy Synowiec- Mam wniosek o wykreślenie nazwiska i imienia p.Komarnickiego. 
 
Komisja w głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku p.Wierchowicza o nie 
przyjmowanie stanowiska głosowała  2 głosami za,  przy 2 głosach przeciwnych i 1 
głosie wstrzymującym się. 
 
Marek Surmacz- Wniosek nie został przyjęty, pracujemy dalej. Następny wniosek 
złożył p.Synowiec. 
Jerzy Wierchowicz- Stawiam wniosek o wykreślenie całego akapitu. 
Marek Surmacz- Wniosek p.Wierchowicza jest dalej idący i poddamy go pod 
głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu jawnym za wykreśleniem fragmentu ze sprawozdania od słów 
„Zupełnie... do Komarnicki” głosowała 1 głosem za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 
głosie wstrzymującym się. 
 
Marek Surmacz- Teraz poddamy pod głosowanie wniosek p.Synowca, o wykreślenie 
ze stanowiska fragmentu od słów, „której współwłaścicielem jest i zasiada we 
władzach tej firmy, Władysław Komarnicki”. 
 
Komisja w głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku p.Synowca o wykreślenie 
fragmentu ze stanowiska od słów, „której współwłaścicielem jest i zasiada we 
władzach tej firmy, Władysław Komarnicki”- głosowała 3 głosami za, przy 1 głosie 
przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Marek Surmacz- Czy ktoś zgłasza inne wnioski?  
Jerzy Wierchowicz- Teraz  powinniśmy głosować nad przyjęciem stanowiska. 
 
Komisja w  głosowaniu jawnym za przyjęciem stanowiska po uwzględnieniu 
przyjętych poprawek głosowała 2 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 
Marek Surmacz-Dalej mamy stanowisko nierozstrzygnięte. 
Jerzy Wierchowicz- Dalej pracujemy nad stanowiskiem końcowym.  
Jerzy Synowiec- Teraz musimy zaapelować do tych, którzy są przeciwko, jakie 
zmiany proponują wnieść? 
Marek Surmacz-Innych wniosków nie zgłoszono, teraz wypadałoby przyjść z 
propozycją własną. 
Jerzy Wierchowicz- Spotykamy się na kolejnym posiedzeniu i uzgadniamy stanowisko 
końcowe. 
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Marek Surmacz- Pomijając związek z wyborami wydaje mi się, że każde stanowisko, 
które będzie nie na rękę stronnikom Prezydenta będzie stanowiskiem nie do przyjęcia. 
Jerzy Wierchowicz- Obradowanie po ostatnim głosowaniu jest zupełnie 
bezprzedmiotowe. 
Stefan Sejwa- Jeżeli p.Kurczyna sugeruje, że nie mógł poprawić tego projektu 
stanowiska, bo próba poprawiania okazała się niemożliwa i musiałby w jego 
interpretacji powstać nowy tekst, to w takim razie zwróćmy się do p.Kurczyny, aby 
ewentualnie spróbował przygotować swoją wersję. 
Marcin Kurczyna- Każdy z nas ma prawo przygotowania własnej wersji stanowiska, ja 
oczywiście postaram się przygotować taką wersję stanowiska jak ja to widzę. 
Marek Surmacz- Wobec tego zwołam następne posiedzenie Komisji z innym tematem, 
bo mam wrażenie, że tego tematu szybko nie zakończymy. 
Marcin Kurczyna- Wersję przewodniczącego poddałem krytyce, dlatego czuję się 
zobowiązany przygotować swoją wersję stanowiska końcowego.  
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
 
Protokołowała                                                                           Przewodniczący Komisji  
D.Koreńczuk                                                                                             ( - ) 
                                                                                                         Marek Surmacz  
   
 
 
 
 
 


