
Protokół Nr  23/2011 
 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 grudnia 2011 roku. 
 

 
Obecni zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załącznik nr 1 
i nr 2 do protokołu. 
 
Porządek dzienny: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku dziennego. 
3. Analiza skutków zawartego kontraktu na organizację Grand Prix na 

żużlu w 2011r.- ciąg dalszy. 
4. Sprawy różne. 

 

AD.1 

 
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył przewodniczący Komisji 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- Informuję Państwa, że nie wpłynęło od Pana Prezydenta  
oczekiwane sprawozdanie finansowe z pierwszej edycji Turnieju Grand Prix, 
nie mamy też informacji, dlaczego nie wpłynęło? Wcześniejsza deklaracja  
Prezydenta jednoznacznie wskazywała  termin 25 listopada, taką odpowiedź 
otrzymaliśmy. W piśmie BPM.0008.8.2011.ST (załącznik nr 3 do protokołu), w 
punkcie 4- jest napisane, że „Grand Prix w Gorzowie miało miejsce 8 
października 2011rok, a zatem Spółka ma obowiązek dokonania wszelkich 
rozliczeń wynikających z przepisów prawa do 25 listopada”. W domyśle po 
tym terminie mogliśmy oczekiwać  od Pana Prezydenta sprawozdania 
finansowego, ale do dnia dzisiejszego nie wypłynęło. Czy ktoś ma jakieś 
wnioski? Sugeruję zwrócenie się do Pana Prezydenta  formalnie z powołaniem  
się na podstawę prawną  wynikającą z przepisów ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. Poprosimy Pana Prezydenta raz jeszcze, mamy prawo 
oczekiwać takiej informacji. Sądzę, że  jeszcze w tym miesiącu zwołamy 
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następne posiedzenie Komisji jeżeli otrzymamy odpowiedź. Jeżeli nie będzie 
odpowiedzi to wówczas na początku stycznia zakończymy pracę nad tym 
tematem i sformułujemy końcowe wnioski. Dziękujemy Pani Skarbnik, Pani 
Prawnik za przyjęcie zaproszenia. Przypomnę tylko, że nas interesowała 
sprawa finansowania w takim zakresie, pytanie było, czy Prezydent miasta 
miał podstawy do zaciągania zobowiązań  na organizację Grand Prix  
skutkujące wieloletnimi wydatkami? Czy takie upoważnienia miał, z jakich 
przepisów to wynikało i do jakiej kwoty? 
Małgorzata Zienkiewicz- Skarbnik Miasta- W momencie uchwalenia budżetu 
na rok 2010, określono  do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty  9 
mln zł, ponieważ w trakcie roku pojawiła się sprawa zaciągania zobowiązań 
bieżących, konkretnie chodziło o Grand Prix kwota która miała być 
zabukowana, czyli 525 tys.  funtów po przeliczeniu zgodnie z obowiązującym 
kursem dawało kwotę 17, 5 mln zł. Taka kwota miała być wystarczająca do 
podpisania umowy. Dotyczyło to kwoty przewyższającej zapis w uchwale 
budżetowej, na podstawie art.  18 punkt 10 ustawy o samorządzie gminnym 
określenie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać 
zobowiązanie jest wyłączną kompetencją Rady. W związku z tym  
przygotowano projekt uchwały i Rada Miasta podjęła uchwałę 9.09.2010r., w 
tym momencie Prezydent miał prawo podpisać umowę. 
Sebastian Pieńkowski- Chciałbym zapytać jak wyglądał przepływ pieniędzy w 
tym roku? Jakie sumy wydatkowaliśmy i jakie sumy wpłynęły? 
Małgorzata Zienkiewicz- W tym roku w marcu poszła równowartość 2000 
funtów,... 
Sebastian Pieńkowski- Proszę podać kwotę w złotówkach. 
Jolanta Ruszczak-Radca prawny- Mam pytanie,  widzę na posiedzeniu komisji 
przedstawicieli prasy, czy nie należałoby w związku z zapisami wynikającymi 
z umowy ograniczyć jawność, co do części posiedzenia związanej z 
wydatkowaniem pieniędzy łącznie z zapisami wynikającymi z umowy, 
ponieważ z samego zapisu §13 „ nie będzie niczego ogłaszał w związku z 
niniejszą umowę bez wcześniejszej akceptacji uzyskanej od BSI, a żadna ze 
stron nie będzie bez uprzedniego wyrażenia zgody na piśmie strony drugiej, 
ujawniać stronie trzeciej jakichkolwiek informacji dotyczących jej warunków 
lub tematów po dacie  niniejszej umowy”.  Mogę tylko dodać, że umowa 
została przekazana radnym jeszcze przed podjęciem uchwały poprzedniej 
kadencji i były problemy z BSI gdzie musieliśmy się tłumaczyć, dlaczego 
zostało to  ujawnione. 
Jerzy Synowiec- Powstaje pytanie, czy respektują dobre obyczaje, zdrowy 
rozsądek i przepisy prawa polskiego? Utajnienie wydatków miejskich 
uważam za niedopuszczalne.  
Jolanta Ruszczak- Nie mówię o utajnieniu samych wydatków,... 
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Jerzy Synowiec- Chodzi również o to, co się przekłada na pieniądze, to, że się 
daje bilety za darmo, płaci za przeloty, taksówki, itd. to też są pieniądze. 
Reszta spraw czysto sportowych nas nie interesuje ani publiczności. 
Sebastian Pieńkowski- Jak to się ma do statutu miasta i prac Komisji 
Rewizyjnej? 
Jolanta Ruszczak-  Generalnie mówiąc zgodnie ze statutem miasta jest taka 
możliwość, wyłączenie  jawności części posiedzenia. Generalnie posiedzenia 
komisji są jawne, ale zgodnie z zapisem § 38, możemy utajnić z uwagi na 
tajemnicę służbową,  zgodnie z treścią ustawy o ochronie informacji 
niejawnych, jawność sesji lub jej część zostaje wyłączona. Zwracam na to 
uwagę, a decyzja oczywiście należy do Państwa. 
Robert Jałowy- Czy mamy do czynienia z sytuacją korzystania z informacji 
niejawnych? 
Jolanta Ruszczak- Generalnie rzecz biorąc tajność i poufność została zapisana 
w paragrafie. Dlatego  zwracam na to uwagę, ale decyzja należy do Państwa. 
Jerzy Synowiec- Powszechnie są wiadome podstawowe zapisy tej umowy i 
nowych rzeczy nie ujawnimy, będziemy się domagać wyjaśnienia pewnych 
kwestii, które są publiczną tajemnicą zwłaszcza, jeżeli chodzi o kwoty, które 
Miasto płaci za to. Nie sądzę abyśmy jakąkolwiek tajemnicę naruszali. 
Robert Jałowy- Jest wśród nas p.Kurczyna specjalista  w dziedzinie prawa 
handlowego między innymi,... 
Marcin Kurczyna- Tutaj na posiedzeniu jestem członkiem Komisji. 
Robert Jałowy- Tak, ale chociaż tak szacunkowo obszar zagadnienia tajemnicy 
handlowej, czego ona dotyczy. 
Marcin Kurczyna- Jestem tutaj w charakterze członka Komisji. 
Marek Surmacz- Moim zdaniem nie  naruszamy przepisów tej umowy, bo nie 
ogłaszamy niczego bezpośrednio związanego z tą umową, zapisów 
szczegółowych związanych z ta umową nie ujawniamy jako takich, o których 
mówi Pani mecenas. My tylko w tej chwili zabiegamy o uzyskanie informacji 
związanych z wydatkami budżetowymi na imprezę sportową jak na każdą 
inną imprezę sportową w mieście. 
Jerzy Synowiec- Genezę tego typu umowy poddaniu wszelkich kwestii 
spornych jurysdykcji sądu zagranicznego i inne kwestie. 
Marek Surmacz- Kwestie prawne wydają się poza dyskusją. 
Jerzy Wierchowicz- Pytanie jest jedno, nikt nie stawiał wniosku o utajnienie 
obrad. 
Marek  Surmacz-Proszę Panią Skarbnik o odpowiedź na pytanie 
p.Pieńkowskiego. 
Małgorzata Zienkiewicz- Dnia 25 marca poszło 200 tys. funtów, to daje kwotę 
netto 925.160 do tego naliczono 23% Vat-u 212.046,20 zł, tym samym 25 marca 
wyszła kwota 1.137.206,20zł natomiast druga transza wyszła 17 czerwca br. 
212.500 funtów, daje to kwotę netto 976501,25 zł i do tego 23% Vat-u, co daje 
kwotę 221.403,75 zł, czyli 17 czerwca wyszła kwota 1.197.905 zł. 
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Sebastian Pieńkowski- Czy Stal Gorzów wpłaciła jakieś pieniądze? 
Małgorzata Zienkiewicz- Nie ma takiego porozumienia,  aby Stal Gorzów 
miała wpłacać do miasta pieniądze.  Kwotę 112.500 funtów opłaciła Stal. 
Jerzy Wierchowicz- Z tej pierwszej transzy? 
Małgorzata Zienkiewicz- Tak, ponieważ my powinniśmy zapłacić zgodnie z 
porozumieniem z BSI 525,  zapłaciliśmy kwotę mniejszą o 112.500 funtów. 
Wolałabym, aby te kwoty nie były upubliczniane, jeżeli mogę prosić. 
Sebastian Pieńkowski- Mam pytanie do Pani mecenas, czy radny, który dostał 
umowę jest stroną w tej umowie jako miasto Gorzów, czy nie jest? 
Przedstawiciel władzy ustawodawczej,... 
Jerzy Synowiec- O tym czy sprawa jest jawna czy nie będzie decydowało BSI 
przed angielskimi sądami. 
Jolanta Ruszczak- W odpowiedzi na pismo, które zostało przekazane Komisji  
łącznie z umową jest zapis, że „ponownie przekazuję kserokopię umowy z 
załącznikami i ze względu na klauzulę poufności, proszę o nie ujawnianie 
zarówno kserokopii umowy jak i wynikających z nich zapisów”. O tym 
Prezydent Miasta poinformował przekazując pismo. 
Robert Jałowy-Pytanie w związku z tym, czy zabezpieczono wykonanie tej 
umowy, czy wykonanie jest objęte tą klauzulą, czy też nie? 
Jolanta Ruszczak- Generalnie cała umowa jest objęta tą klauzulą. 
Robert Jałowy- Czy możemy w związku z tym dowiedzieć się, jakie kroki 
podjęło Miasto z naszej strony, aby w zapisach tej umowy zawarte było 
ubezpieczenie rangi tej imprezy, jakim jest Grand Prix, aby finalnie po jakimś 
czasie nie okazało się, że płacimy za imprezę, która jest troszeczkę inna niż 
była w zamiarze, ponieważ jej ranga przykładowo spadła w odbiorze 
świadomości ludzi.  Mówiąc kolokwialnie czy np. wyścigi konne nie 
zamieniły się na wyścigi chomików i muszą wszyscy płacić jakby byli na 
Służewcu? 
Jolanta Ruszczak -Nie bardzo rozumiem, ale generalnie  rzecz biorąc jeżeli 
chodzi o zapisy z umowy to są możliwości wypowiedzenia w niej wskazane. 
Tylko i wyłącznie w takich sytuacjach istnieje możliwość wypowiedzenia 
umowy wedle tego, co zostało zapisane w umowie. Jest to typowa umowa 
zawarta na czas określony. 
Jerzy Synowiec-  Określone są tylko przypadki, ale do nich nie należy 
obniżenie rangi imprezy. 
Robert Jałowy- Impreza może zmienić się w wyścigi chomików a my dalej 
będziemy płacili kilka milionów? 
Jerzy Synowiec- W chomików może nie, ale jeżeli zostanie obniżona jej  
ranga,... 
Jolanta Ruszczak- Jak wynajmuje Pan lokal i zawiera umowę na czas 
określony, a za chwilę  się okaże, że Panu jest to niepotrzebne to tylko i 
wyłącznie w tych sytuacjach można ją wypowiedzieć, kiedy zostały zapisane 



 5 

szczegółowo w umowie. W pozostałych, innych sytuacjach niestety musi się 
płacić, ale to wynika z naszego prawa polskiego. 
Robert Jałowy- Mam wrażenie, że mówimy o takiej sytuacji, kiedy wynajmuję 
lokal i po wprowadzeniu gości weselnych okazuje się, że jest tam wody po 
kostki i nagle zaczęło się z sufitu sypać. 
Jolanta Ruszczak- Mówimy o odstąpieniu od umowy z przyczyn nie 
wskazanych w umowie. 
Jerzy Synowiec- Zapisy umowy są oczywiste, ale czy przed podpisaniem 
umowy były analizowane inne umowy o organizacji Grand Prix z innymi 
miastami, jeśli chodzi o wysokość  wydatków? Czy porównywano nasze 
wydatki z wydatkami innych miast?  Czy w ogóle ta kwestia była 
analizowana przez kogoś? 
Jerzy Wierchowicz- To jest  pytanie do Pana Prezydenta, który powiedział 
nam, że warunki umowy negocjowałem „ja”. 
Małgorzata Zienkiewicz- Usiłowałam się kontaktować, ale nie uzyskałam 
informacji. 
Jerzy Synowiec- Ja napisałem jako radny Synowiec do miasta Torunia i 
otrzymałem odpowiedź, że oni per saldo  zarobili na czysto 800 tys. zł biorąc 
na siebie całość kosztów.  Jedno zdanie, ale wszystko z niego wynikało, że 
miasto wzięło na siebie wszystkie koszty, ale zarobiło na czysto 800 tys. zł. 
Stefan Sejwa- Czy poza umową na cel organizacji Grand Prix przewidziane są 
inne wydatki, bo one tutaj są zawarte z BSI. Na przykład, str. 2 opłata za 
inskrypcję- oznacza kwotę 19.000 USA ( lub inną, jaka może być ustanowiona 
uregulowaniami) należą miejscowemu ciału zarządzającemu sportami 
motoryzacyjnymi; Czy to jest kwota poza kosztami zawartej umowy, czy jest 
to zawarte w treści umowy? Na stronie 5 znajduje się  5.1.5. zapis, który jakby 
potwierdza to co mówiłem, że organizator zapłaci FIM opłatę za inskrypcję 
oraz honoraria lokalnej federacji sportu motocyklowego w całości i tam, gdzie 
stosowne; Dalej zobowiązania organizatora 5.1.6. to też jest różnie 
interpretowane, ale bardzo interesuje mnie kwestia, że organizator  
zarezerwuje i opłaci 14 pokoi hotelowych  i 1 apartament w hotelu wysokiej 
klasy nie niższej niż czterogwiazdkowy lub najwyższy mu odpowiadający do 
przyjęcia przez BSI w Gorzowie  dla personelu BSI  na czas od piątku do 
soboty wieczór przed każdym Grand Prix oraz 14 pokoi hotelowych i 1 
apartament na czwartek wieczór przed każdym Grand Prix. Organizator 
zarezerwuje również pokoje dla dostawców działających według zlecenia BSI. 
Interesuje mnie czy te kwoty są kwotami dodatkowymi, one są kontynuowane 
dalej, punkt 5.1.7- umowy strona 6, dalej 5.1.8. Czy to są koszty dodatkowe? 
Jerzy Synowiec- To są koszty imprezy, miasto nie musi za to płacić. 
Jolanta Ruszczak- Za to zapłaci spółka. 
Jerzy Synowiec- To jest podobnie  jak datek na rzecz PZM, te 19 tys., to jest 
koszt imprezy, który ktoś musi zapłacić, przy czym samo porozumienie z BSI 
na miasto tego kosztu nie nakłada, ale musi to zapłacić klub. 
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Sebastian Pieńkowski- Jeżeli klub zbankrutuje to miasto solidarnie będzie 
musiało za wszystko zapłacić. 
Jerzy Synowiec- To dotyka bardzo ciekawego problemu, ale na zupełnie inne 
zagadnienie, czy klub przez te 5 lat będzie istniał w tej formule? 
Stefan Sejwa- Nie ma gwarancji. 
Marek Surmacz-Prosimy Panią Skarbnik o odpowiedź na pytanie dotyczące 
dodatkowych kwot. 
Małgorzata Zienkiewicz- Miasto nie poniosło innych wydatków i zgodnie z 
umową te koszty poniosła spółka. 
Stefan Sejwa- Czy te dodatkowe koszty, które odczytałem zawarte są w tych 
zobowiązaniach, jakie są przed spółką postawione? Czy to są dodatkowe 
koszty? 
Małgorzata Zienkiewicz- Z umowy wynika, że miasto jest organizatorem i 
spółka, dwóch organizatorów podzieliło się kosztami, obowiązkami. My 
płacimy tylko i wyłącznie kwotę tej umowy między spółką a miastem, te  
412.500, natomiast pozostałe i te dodatkowe koszty płaci spółka.  
Stefan Sejwa- Mnie interesuje problem inny, ile wynoszą te dodatkowe 
koszty? 
Jerzy Synowiec- Ja to mogę później wyliczyć, Skarbnik nie będzie tego 
wiedzieć, bo nie zna cen biletów itd. Tam jest napisane 300 biletów, ale jak to 
należy rozumieć, jaka cena? Uważam, że maksymalna cena na bilety Grand 
Prix, bo to są najlepsze bilety. 
Stefan Sejwa- Jeżeli my tam oferujemy kwotę do płacenia 2.200.000 funtów, na 
czym polega różnica jeszcze kwotowa wykazana  z kwestią różnicy podatku 
VAT, czy te kwoty są z podatkiem VAT, czy nie? 
Małgorzata Zienkiewicz- W umowie jest kwota netto, należy doliczyć podatek 
VAT. W momencie podpisywania umowy to było 2.345.967,80 oczywiście 
może ulec zmianie biorąc pod uwagę zmianę kursu. 
Sebastian Pieńkowski- Prezydent mi odpisał, że wydał w tym roku 
2.335.111,20 zł, czy to jest z VAT-em czy bez? 
Małgorzata Zienkiewicz- Z Vat-em. 
Sebastian Pieńkowski- Pani mecenas widziała umowę przed podpisaniem? 
Jolanta Ruszczak- Tak, opiniowałam umowę, która została zawarta w trybie z 
wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 punkt 1a, że jedynym właścicielem 
praw do przeprowadzenia Grand Prix jest BSI i na podstawie ustawy o 
zamówieniach publicznych przeprowadzonych negocjacjach oraz nie 
naruszająca w jakikolwiek sposób przepisy prawa obowiązującego, została 
zaopiniowana przeze mnie  pozytywnie, znajduje się na niej mój podpis. 
Sebastian Pieńkowski- Czy nie zastanowił Pani ten sąd brytyjski, czy nie 
można było wpisać sąd polski, czy nie było możliwości negocjacji? 
Jolanta Ruszczak- Ja nie negocjowałam tej umowy, dostałam w takim kształcie 
jakim się znajduje. Dlatego moja opinia była pozytywna na podstawie tego, że 
w tym momencie nie narusza żadnych przepisów prawa.  My musimy na 
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jedno zwrócić uwagę, ma zastosowanie prawo angielskie, wszystko się 
zgadza, ale proszę zwrócić uwagę, że BSI podpisało umowę z Federacją 
Sportu Motorowego nabyło to  w trybie prawa angielskiego. Teraz nawet 
sprzedając to prawo w tym momencie z trybu prawa angielskiego i 
przechodząc na prawo polskie gdzie mogłyby nastąpić problemy 
interpretacyjne, co do określonych zapisów, co do określonego nazewnictwa i 
wielu innych spraw, stąd ma zastosowanie  na pewno prawo angielskie. 
Przypuszczam, że BSI na pewno nie podpisałoby umowy gdyby miało 
zastosowanie prawo polskie do zasad ogólnych. Umowa jest dość 
szczegółowa i sami Państwo mówicie o  tym, że prawa i obowiązki stron  są 
tak szczegółowo opisane, która ze stron, co ma robić, więc wydaje mi się, że tu 
nie ma wątpliwości, kto co ma robić. Jeżeli chodzi o wyłączną jurysdykcję 
sądu brytyjskiego i tak wszyscy mieli świadomość tego, że w przypadku jakiś 
roszczeń i tak będziemy w sądzie angielskim. 
Sebastian Pieńkowski- Czy próbowano dotrzeć do innych umów, które 
zwierały miasta, aby porównać warunki ? 
Jolanta Ruszczak- Próbowano, ale zapis poufności spowodował, że żadna ze 
stron nie udostępniła treści umowy, bo takie same zapisy są w ich umowach, 
ponieważ to nie jest pierwsza umowa, jaka została zawarta na tych zasadach i 
w tym trybie. Wcześniejsza umowa, Drużynowy Puchar Świata również został 
w  tym trybie w związku z tym nie było problemu. 
Sebastian Pieńkowski- Czy ma Pani taką znajomość prawa angielskiego, 
gdyby założyć, że w tym budżecie nie uchwalimy pieniędzy, czyli złamiemy  
warunki umowy, co nam grozi? 
Jolanta Ruszczak- Nie mam takiej wiedzy, ale z góry było wiadomo, że jeżeli 
będą  roszczenia z tego tytułu to należy wystąpić do prawników, którzy się na 
tym znają. Próbowałam się dowiadywać, ale u nas nie ma takich Kancelarii, 
tylko Kancelarie warszawskie. 
Marek Surmacz- Pani mecenas, my nie mamy świadomości 
odpowiedzialności?  
Jolanta Ruszczak- Mamy świadomość odpowiedzialności z zapisów, które 
wynikają bezpośrednio z umowy, ale jeżeli mówimy, że chcemy odstąpić 
tylko dla tego, że nam się nie podoba w  chwili obecnej prowadzenie w taki 
sposób Grand Prix to tak, wchodzimy na zasady ogólne. Bezspornie będzie 
wchodziło zadośćuczynienie wynikające ze strat, które poniesie w takiej 
sytuacji Firma BSI. Wysokość tej straty nie jestem obecnie w stanie określić.  W 
pierwszej kolejności jest polubowne załatwianie sporu, później zostanie 
wystosowane roszczenie, dopiero jak otrzymujemy wezwanie to wiemy na ile 
szkoda została określona przez drugą stronę i wówczas można przystępować 
do negocjacji. 
Marek Surmacz- Czy Pani zdaniem powierzenie odpowiedzialności, 
powierzenie rozstrzygania sporów sądom brytyjskim w umowie zawieranej w 
Kraju na imprezy organizowane w Polsce  jest rozsądne? 
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Jolanta Ruszczak- Tak, to co powiedziałam wcześniej, nabycie praw przez BSI 
nastąpiło w trybie prawa angielskiego i na terenie Anglii. Dlatego tamte 
sądownictwo. 
Stefan Sejwa- W kontekście tych pytań i odpowiedzi Pani radczyni, my 
jesteśmy w sytuacji ubezwłasnowolnieni, bo jest zapis, że płatność honorarium 
zostanie zrealizowana w całości bez potrąceń, pomniejszeń, jakichkolwiek 
redukcji. Trochę wyżej znajduje się zapis, organizator przyjmuje do 
wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego zobowiązania do wypłacenia 
honorarium w całości powstają z chwilą podpisania umowy i będzie to płatne 
bez względu na jakikolwiek  inny czynnik.  
Jerzy Synowiec- Wkraczamy na grunt prawa, na całym świecie jest tak, czy to 
będzie prawo brytyjskie czy polskie, że zobowiązanie swoje można wykonać 
w sposób należyty lub nie. To nie jest tak, że jak się podpisuje jakąkolwiek 
umowę to bez znaczenia jest sposób zachowania się obu stron. Obydwie 
strony muszą zachować się tak, aby zrealizować ten cel. Jeżeli jedna ze stron w 
tym przypadku BSI zaczyna zaniedbywać to na gruncie każdego prawa 
można negocjować warunki. Nie wszystko się da w umowie zrobić, niektóre 
kwestie się reguluje, czy ocenia na gruncie ogólnych przepisów prawa. Nie da 
się wszystkich kodeksów  w umowę władować, bo by miała 1000 stron.  Już 
dzisiaj wiadomo, że w pierwszym roku BSI obniżyła jakość sportową tej 
imprezy, czego nikt nie zakładał, a co będzie dalej  tego nie wiemy, a co będzie 
za dwa lata? Okazać się może, że to będą zawody trzeciorzędne, mogą nie 
muszą. 
Marek Surmacz- Z tego punktu widzenia może zaistnieć podstawa, do co 
najmniej negocjowania warunków. 
Stefan Sejwa- Mam pytanie do Pani prawnik, z mojej wiedzy na ten temat, to 
osobą, która głównie podjęła ciężar negocjacji związanych z umową był Pan 
Prezydent, moje pytanie czy Pan Prezydent robił to na zasadzie 
indywidualnych poczynań, kim dysponował przy zawieraniu tej umowy, kto 
uczestniczył przy zawieraniu tej umowy, kto był aparatem pomocniczym, 
jeżeli nie był solo? Czy prawnie Pan Prezydent był do tego uprawniony? Nie 
mówiąc o tym, że tu jest kwestia bariery językowej, kwestia 
odpowiedzialności z tytułu negocjacji umowy, nie wiem, do kogo mam 
kierować? Pani prawnik jest zaproszona w tym kontekście żeby odpowiedzieć. 
Marek Surmacz- Pani prawnik już raz odpowiedziała, że otrzymała gotowy 
egzemplarz umowy do zaopiniowania pod względem prawnym.  Pozwolę 
sobie zauważyć, że w piśmie z dnia 09 listopada  do naszej komisji Pan 
Prezydent w pierwszym punkcie określił, że warunki w imieniu miasta 
negocjował Prezydent. Dla mnie Prezydent to jest organ, nie dopisano, że 
Tadeusz Jędzrejczak w związku z tym nie ma pewności, czy osobiście to robił, 
czy w jakimś towarzystwie? Tak określona odpowiedź może sugerować, że 
korzystał z pomocy, ale nie chce nam ujawnić osoby towarzyszącej mu do 
pomocy. 
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Jerzy Synowiec-  Jest jeszcze jeden aspekt dosyć kluczowy, tłumaczenie tej 
umowy na polski język jest przekazem z języka angielskiego.  Jest tam jeden 
zapis, który jest przetłumaczony bardzo wadliwie, albo jest niezrozumiały. 
Napisane jest, że prawo angielskie jest  niewyłączane, co to znaczy? 
Domyślam się, że intencja była taka, że jest niezbywalne, niewyłączalne w 
żaden sposób, ale tam jest napisane nie wyłączne, a więc możliwe jest prawo 
polskie. Zapis można różnie rozumieć, ja go nie rozumiem. 
Marek Surmacz- Zapytajmy Panią mecenas jak rozumie ten zapis? 
Jolanta Ruszczak- Nie wyłączna właściwość rozumiem, że Panu chodzi o 
sformułowanie nie wyłączną właściwość  jurysdykcji sądu angielskiego, także 
szukałam tej interpretacji, co to znaczy nie wyłączna właściwość sądu, bo 
miałam takie samo skojarzenie jak Pan mecenas, że możemy albo do sądu 
polskiego bądź ewentualnie do sądu angielskiego. Pokusiłam się o 
poszukiwanie tego pojęcia, jest to pojęcie określone w konwencji haskiej z 
2005r., dotyczy umów jurysdykcji w art.28-  bez analizy komentarza takie 
sformułowanie moim zdaniem świadczy o tym, że mamy wyłączną 
właściwość sądów angielskich z zastrzeżeniem takim, a nie wyłączna 
świadczy o tym, że egzekucja może być prowadzona przez nasze sądy, czyli 
nie tylko i wyłącznie tam jest interpretacja samej umowy i proces się odbywa, 
ale egzekucja, która w wyniku wyroku zapadnie tam może być prowadzona 
przez nasze sądy. Chodzi o tą nie wyłączną właściwość sądu angielskiego. 
Tłumaczenie jest prawidłowe tylko składania jest nie taka. 
Stefan Sejwa- Pani Skarbnik czy jest możliwa odpowiedź na pytanie, czy 
można zmierzyć i ocenić  skutki rezygnacji z organizacji Grand Prix kolejnych 
edycji na obecnym etapie? 
Małgorzata Zienkiewicz- Jeżeli w grę będzie wchodziło zadość uczynienie to 
tak jak przy każdej umowie, strona, która ponosi szkodę, w tym przypadku 
powiedzmy, BSI wyceniłaby swoją szkodę, my się możemy na nią zgodzić 
albo nie. Jeżeli się nie zgadzamy idziemy do Sądu i już sąd rozstrzyga o 
wysokości. W żadnej umowie nie jesteśmy zabezpieczeni do ostatniego, każda 
umowa przewiduje naprawienie szkody lub zadość uczynienie, ta umowa 
także przewiduje, ale nie jestem w stanie wycenić. 
Marcin Kurczyna – W najgorszym wypadku, 500 tys. funtów. 
Jolanta Ruszczak- Okazać się może, że w tym momencie gdzieś ktoś inny 
przyjmie te prawa i szkoda, która miała wystąpić ewentualnie może,... 
Jerzy Synowiec- Zapis może być taki, że za zgodą BSI możemy odsprzedać te 
prawa. 
Sebastian Pieńkowski- Czy Prezydent złamał prawo nie przysyłając Komisji 
Rewizyjnej sprawozdania finansowego, który obiecał na 25 listopada? 
Marek Surmacz- Zwróciliśmy  się do pana Prezydenta o przedstawienie 
sprawozdania finansowego z organizacji  I Turnieju Grand Prix tegorocznego i 
Pan Prezydent nam odpowiedział, że spółka ma obowiązek dokonać 
wszelkich rozliczeń do dnia 25 listopada, więc jeżeli spółka takich rozliczeń 
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dokonała, to co jest w zakresie miasta było po stronie organizatora i 
konsekwencje finansowe wynikające z porozumienia z Klubem powinny być 
nam przedstawione, więc jeśli Prezydent do dnia dzisiejszego Komisji 
Rewizyjnej nie przedstawił tego sprawozdania, to czy złamał prawo? 
Sprecyzowałem pytanie. 
Jolanta Ruszczak- Nie bardzo rozumiem, jakie prawo? 
Sebastian Pieńkowski- Czy jest jakiś termin, który obliguje Prezydenta? 
Jolanta Ruszczak- Generalnie z niczego nie wynika, w  jakim terminie? 
Jerzy Synowiec-  Pewnie niezwłocznie, zdrowy rozsądek. 
Stefan Sejwa- Opinie spółki, Klubu są takie, że na organizacji Grand Prix 
Miasto zarabia i jako przykład podano, że przy Drużynowych Zawodach 
według badań Miasto zarobiło 17,5 mln zł. Jak Pani Skarbnik to ocenia, czy to 
jest możliwe? 
Małgorzata Zienkiewicz- Pojęcie miasto nie dotyczy Urzędu Miasta, to są 
podmioty takie jak hotele, restauracje,.... 
Jerzy Synowiec- Chodzi o zyski niematerialne, efekt medialny.  
Stefan Sejwa-Tak, ale taka informacja idzie w mediach do mieszkańców, 
ewidentnie wydamy 9 mln zł na organizację Grand Prix, to jest potężna kwota  
w kontekście budżetu 2012 r., nie mówiąc o budżecie 2013r. Ja świadomie 
zwróciłem się z tym pytaniem do pani, mimo, że nie dotyczy to Urzędu 
Miasta. 
Małgorzata Zienkiewicz- A jaką rolę Pan widzi w tym Skarbnika Miasta? 
Marek Surmacz-Pani Skarbnik odnotowuje wpływy budżetowe i gdyby 
odnotowała to by nas poinformowała. 
Małgorzata Zienkiewicz- Nie mam wiedzy ani doświadczenia, aby liczyć 
dochody medialne. 
Marek Surmacz- Ile kosztuje wrażenie? 
Stefan Sejwa- To jak poważnie ocenia Pani te wypowiedzi o kwocie 17, 5 mln 
zł zarobionej? 
Małgorzata Zienkiewicz- Nie odważyłabym się  ich kwestionować ani 
potwierdzić. 
Marek Surmacz- Czy ktoś ma jeszcze pytania? 
Robert Jałowy- Procedura zawarcia umowy została podpisana z 
zastosowaniem  ustawy prawo zamówień publicznych  i w trybie z wolnej 
ręki, czy nas obowiązywało zawarcie klauzuli jakichkolwiek  kar za zerwanie 
umowy, zgodnej z  ustawą o zamówieniach prawo publiczne? 
Jolanta Ruszczak-W ustawie o zamówieniach prawo publiczne nie mówi się, 
że mają być zabezpieczone kary umowne. W niektórych sytuacjach możemy  
przyjść na odszkodowanie  na zasadach ogólnych lub kary umowne, ale nie 
musiałyby być zawarte. 
Jerzy Synowiec- Nie wiem czy to jest kwestia pieczątek, nazewnictwa, czy 
czegoś innego, ale pod umową ze strony Miasta podpisały się określone osoby 
firmujące miasto. Z drugiej strony mamy podpisy za Klub, za Spółkę, czy to 
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jest jakaś różnica, czy stronami tej umowy był i Klub i Spółka, czy tylko 
spółka? Czy tylko Klub? Rozumiem, że Klub działa w formie spółki akcyjnej, 
czy istnieje Stowarzyszenie, które jest Klubem, czy też nie? 
Jolanta Ruszczak- To jest Spółka. 
Stefan Sejwa- W materiałach cały czas funkcjonuje Klub. 
Jolanta Ruszczak- Tutaj mówimy o Spółce. 
Jerzy Synowiec- Mówiąc o Klubie i o Spółce mówimy o tym samym? 
Jolanta Ruszczak- Jako Spółka S.A., umowa jest podpisana przez Spółkę Stal 
Gorzów S.A. 
Marek Surmacz-W wersji umowy tłumaczonej, którą mamy nie ma podpisów 
Brytyjczyków, inne strony się podpisały. Pieczątka jest za zgodność z 
oryginałem, ale nie ma podpisów przedstawicieli BSI. 
Jolanta Ruszczak- Należy sprawdzić oryginalną umowę, wyjaśnimy to. 
Sebastian Pieńkowski- To znaczy, że umowa jest nie podpisana. 
Marek Surmacz- Ta umowa jest wadliwa. Tłumaczenia na język polski nas 
obowiązują. Na polskim tłumaczeniu umowy oryginalnym  nie ma podpisów 
przedstawicieli BSI, a są stroną umowy. Zwrócimy się o oryginał umowy.  
Jerzy Synowiec- Już dzisiaj wiadomo, że pewne problemy się rysują i poza 
Prezydentem nikt nam nie odpowie. Po pierwsze, czy pytano kogokolwiek 
czy warto zapłacić takie pieniądze za to? Rozumiem klauzulę poufności, ale 
Prezydenci Leszna, Bydgoszczy, Wrocławia bez trudu mogliby się 
dowiedzieć.  Ja dzwoniłem do prezesów klubu i się okazało, że zapłaciliśmy 2-
3 razy więcej. Po drugie, czy zabezpieczono się, też wiemy, że nie, przed 
upadkiem idei Grand Prix? Po trzecie czy zabezpieczono się przed upadkiem 
Spółki Stal Gorzów? Po czwarte, dlaczego tak pochopnie oddano się pod 
prawo angielskie. To oznacza takie sytuacje, że oni mogą zrobić każdy numer, 
a my możemy jedynie wynająć firmy, kancelarie warszawskie należące do 
sieci adwokackich międzynarodowych, które za konsultacje wezmą moim 
zdaniem od 50 do 100 tys. zł tej umowy. Ewentualne prowadzenie to już może 
kosztować kilkaset tysięcy funtów. 
Jerzy Wierchowicz- Imprezy cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. 
Jerzy Synowiec- Na pierwszej imprezie było tylko 16 biegów, a po drugie w 
świadomości Gorzowian nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, kto wygrał 
Grand Prix w Gorzowie? 
Marek Surmacz- Proponuję na tym zakończyć posiedzenie. 
 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała 
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