
Protokół  Nr 19/2011 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 października 2011r. 
 
 

 
 
Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, które stanowi 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. Analiza skutków zawartego kontraktu na organizację Grand Prix na 
żużlu w 2011r. 

5. Analiza wydatkowania środków finansowych związanych z 
organizacją koncertu 50 Centa. 

6. 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- Nie ma jeszcze p.Kurczyny, ale mam nadzieję, że będzie i 
przedstawi nam swoją wersję stanowiska końcowego odnośnie Filharmonii, 
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bo powinniśmy kończyć temat.  Proponuję przejść do następnego punktu 
porządku obrad, a później wrócimy jeszcze do tematu CEA. 
 

Ad.4 i 5 

 
Marek Surmacz- Otrzymaliśmy od p.Prezydenta  dokumenty, o które 
wystąpiliśmy. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu. W piśmie od 
Prezydenta czytamy, że ze względu na zawartą w umowie klauzulę poufności 
proszę o nieujawnianie zarówno kserokopii umowy, jak i wynikających z niej 
zapisów. 
Stefan Sejwa- Właśnie o tym mówiłem ostatnio. 
Marek Surmacz-To są publiczne pieniądze wydawane i nie ma tajności, nie ma 
tajnych umów. Negocjacje mogą być tajne. 
Stefan Sejwa- Tak, ale jest taka wokół tego atmosfera. 
Jerzy Wierchowicz- Trzeba sprawdzić, co ta ustawa mówi dokładnie, ustawa o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, może jest tam jakiś zapis o karalności, 
powinniśmy to sprawdzić.  To nie może tak być, że oni są zobowiązani a my 
żądamy i  upubliczniamy. 
Marek Surmacz-  Sprawdzimy jest podany Dziennik Ustaw. Jeżeli chodzi o 
dokumenty dotyczące „Budowy CEA-Filharmonia Gorzowska” wszystkie 
dokumenty zostały przekazane ABW, kopia protokołu w załączeniu. 
Rozumiem, ale w Wydziale Zamówień Publicznych oferty były na pewno w 
kilku egzemplarzach robione, nie wierzę w to, że był tylko jeden egzemplarz.  
Zwrócimy się o kopię. Uściślijmy w takim razie, o co wystąpimy. Proponuję 
wystąpić o zestawienie kosztów na poszczególne elementy Centrum Edukacji, 
czyli parking podziemny, budynek Filharmonii, mechanikę sceny. Te 
informacje muszą być w Wydziale, a nam nie chodzi o całą dokumentację 
przetargową tylko żebyśmy mogli porównać. Zestawienie kosztów, które 
mogą służyć jako materiał porównawczy do zestawienia kosztów 
sporządzonych  przez inwestora, aktualizowanych przez kosztorysanta 
p.Skubiszyńskiego, rok 2008. Mamy także informację odnośnie 50 Centa, 
postępowanie sądowe się toczy, a najbliższa rozprawa jest wyznaczona 22 
listopada 2011r. 
Jerzy Wierchowicz- Postępowanie przed Sądem Okręgowym Wydziałem 
Gospodarczym toczy się szybciej. 
Marek Surmacz- Poczekamy na rozstrzygnięcie sądowe. 
Jerzy Wierchowicz- Co robimy z naszym raportem? 
Marek Surmacz- Zwróciłem się do p.Prezydenta o dokumenty. Mamy w 
piśmie wyjaśnienie, że wszystkie materiały zostały przekazane do ABW, ale 
dziwi mnie, że nie zrobiono kopii nawet na potrzeby przetargu.  
Jerzy Wierchowicz- Nie ma tych dokumentów w mieście jak rozumiem? 
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Marek Surmacz- Pan Kurczyna nie odpowiada.  Proponuję wyznaczyć termin 
następnego  posiedzenia Komisji. Zachowujemy dyskrecję zgodnie z 
życzeniem p.Prezydenta. 
Jerzy Wierchowicz- Odnośnie tej umowy żużlowej oceniamy niewypłacalność 
w stosunku do Miasta, czy Miastu się opłacało? Pod jakim kątem będziemy to 
badać? 
Marek Surmacz- Temat będziemy badali pod kątem zachowania interesu 
Miasta, subiektywnie prawdopodobnie. 
Stefan Sejwa- Opłacalności interesów Miasta, otrzymałem dokument 
następujący, że promocja Miasta poprzez sport czytaj z imprezą nadrzędną 
Grand Prix jest tak istotne, ważne, itd., że wszystkie inne skutki przesłaniają 
ten główny cel, itd. Czy to jest rzeczywiście tak? 
Jerzy Wierchowicz- Czy my jesteśmy w stanie to zmierzyć? 
Marek Surmacz- Nie jestem jakimś szalonym kibicem żużla, fanem zupełnie 
nie jestem. Emocjonuje mnie to o tyle, że drużyna jest z Gorzowa. Jak impreza 
odbywa się w Gorzowie to tak jak każdy mieszkaniec Gorzowa jakąś 
ekscytację odczuwam, to jest oczywiste. Jak transmisja jest na antenie 
ogólnopolskiej Telewizji Polskiej a tak się zdarzyło po raz pierwszy. Nie 
przepraszam transmisja szła na antenie sport i Canał Plus. Problem polega na 
tym, że to jest  pytanie o sens wydawania, którego celem miała być wyłącznie 
promocja? To jest pytanie, czy są inne możliwości promowania Miasta przy 
tak dużych wydatkach? Zawsze będzie dyskusją, bo np.Zielona Góra 
wymyśliła sobie Festiwal Piosenki Rosyjskiej i transmisja leci przez parę 
godzin na antenie ogólnopolskiej telewizji i wszyscy wiedzą, że to jest Festiwal 
z Zielonej Góry. Tylko to są inne warunki, ponieważ oni mieli Festiwal 
Piosenki Radzieckiej, jest to tradycja. Jednak przy okazji organizują jakieś inne 
koncerty w swoim Amfiteatrze.  Jestem przekonany, że jakby wymyślić coś na 
zasadzie jakiegoś festiwalu, kabaretonu jak robi Zielona Góra czy Koszalin i 
Telewizji Polskiej sprzedałoby się cały program, a zorganizowałoby się go za 
parę milionów i jeszcze kupiło prawo do transmisji i miało to iść z logo 
Gorzowa z przerwami informacyjnymi to podejrzewam, że promocja byłaby 
większa. 
Stefan Sejwa- Pieniądze są ruchome, wczoraj na sesji zadawałem pytanie, co 
za ten milion złotych zaoszczędzony na Grand Prix, ale odpowiedź wszyscy 
słyszeliśmy. 
Marek Surmacz- Po stronie Miasta były wydatki zaplanowane, które nie 
zostały zrealizowane, bo to, co się należy za licencję i to, co jest po stronie 
Miasta to wydatki są. Rozumiem Prezydenta, czy Organizatorów, że zasada 
ostrożności przy planowaniu budżetowym nakazuje wręcz planowanie lekko 
przewyższonych prognozowanych wydatków, bo nie ma prawa zabraknąć. 
Jeżeli by brakowało to powstaje problem skąd na to wziąć. 



 4 

Stefan Sejwa-  Chociaż ja mam też inny materiał, takiej małej umowy, bo tu jest 
to rozbudowane, my tego w poprzedniej kadencji nie otrzymaliśmy. Tam na 
sztywno były wszystkie wydatki zaplanowane. 
Marek Surmacz- Ustalmy termin następnego posiedzenia. Proponuję środę 02 
listopada. 
Jerzy Wierchowicz- Środa 2 listopada może być, proponuję godz. 11.00. 
Marek Surmacz- Czy będziemy kogoś zapraszać na posiedzenie komisji? 
Stefan Sejwa- Najpierw sami sprecyzujemy nasze pytania.  
Marek Surmacz-Jeżeli chodzi o 50 Centa to na razie nie ma, nad czym 
dyskutować, toczy się postępowanie sądowe i poczekamy na rozstrzygnięcie. 
Proponuję na tym zakończyć dzisiejsze posiedzenie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk                                                                  Przewodniczący Komisji 
                                                                                                             ( - ) 
                                                                                                  Marek Surmacz                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


