
Protokół Nr 27/2012 
 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lutego 2012 roku. 
 
 
 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 
 
Porządek dzienny: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku dziennego. 
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012r. 
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-   Przygotowałem projekt planu pracy naszej Komisji na 2012 
rok. Czy ktoś ma jakieś uwagi? Projekt  planu stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
Stefan Sejwa- Dobrze, że jest temat mieszkań komunalnych, bo tam jest dużo 
kontrowersji. 
Jerzy Synowiec- Jestem pierwszy rok radnym, ale jak patrzę na inwestycje 
gorzowskie to nie wiem, czy tak musi być? Czy tak jest wszędzie? Odnoszę 
wrażenie, że wszędzie jest gigantyczny problem, cokolwiek byśmy nie robili. 
Ta nieszczęsna Dominanta, kiedyś ją zbudowano, a dzisiaj się okazuje, że to 
jest pośmiewisko w całej Polsce. 
Stefan Sejwa- Tak  jest już od wybudowania.  
Jerzy Synowiec- Dlaczego tak jest? Filharmonia to jest taki problem, za chwilę 
się okaże, że Amfiteatr jest nam zupełnie zbędny.  
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Stefan Sejwa- Proces inwestycyjny w całej Polsce można rozszerzać, Stadion 
Narodowy wiosną mieliśmy perturbacje, autostrady pękają, itd. 
Marek Surmacz- Odnośnie naszego planu pracy, punkt  3- to jest temat 
niezrealizowany w 2011r. , to jest punkt  z dużym zaawansowaniem, p.Sejwa 
ma wiedzę na ten temat.  
Stefan Sejwa- Do tego punktu jest bardzo dużo dokumentacji. 
Marek Surmacz- Tutaj będzie potrzebne zadanie kilku pytań  Prezydentowi, 
czy odpowiedzialnemu za inwestycje, bo za chwilę będziemy widzieli jak to 
wygląda. Czy ta powierzchnia wystawiennicza jest, czy jest to centrum 
kultury? Jak to będzie wykorzystywane? 
Stefan Sejwa- Nie ma i nie będzie. 
Marek Surmacz- To znaczy, że ktoś wydając pozwolenie na budowę nie 
przewidując tego centrum wystawienniczego czy na potrzeby domu kultury 
złamał prawo. 
Stefan Sejwa- Zabroniono nam się tym zajmować, bo jeden z uczestników 
umowy może zrezygnować. 
Marek Surmacz- Czy ktoś ma jakieś propozycje? Jeszcze może nam coś zlecić 
Rada Miasta.  
 
Komisja w głosowaniu jawnym, 5 głosami za- przyjęła plan pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2012 rok. 
 

AD.4 

 
Marek Surmacz-Chciałbym ustalić termin następnego posiedzenia Komisji w 
celu przyjęcia stanowiska o Grand Prix. 
Jerzy Wierchowicz- Czy otrzymamy jeszcze jakieś dokumenty? 
Jerzy Synowiec- Pan Zmora nie chce przyjść na posiedzenie Komisji? 
Marcin Kurczyna- Pan Zmora miał nam na piśmie przedstawić informację. 
Marek Surmacz- Najpierw miał przyjść, ale terminy kolidowały, więc 
poprosiłem o informacje na piśmie takie sprawozdające o sytuacji finansowej. 
Minął już miesiąc.  
Stefan Sejwa- Idea budowy  Nova Park miała wpłynąć na ożywienie tego 
miejsca, a już wiadomo, że to nieprawda. 
Jerzy Synowiec- Jak może wpłynąć, jeżeli idąc do Nova Park należy ominąć 
podziemie, tam nie ma wejścia z prawej strony. 
Marek Surmacz- Muzeum miasta  i pamiątki odpustowe w podziemiu 
Dominanty. 
Jerzy Synowiec- Raport będzie prosty, ustalimy sobie 5 punktów,  jeżeli chodzi 
o Grand Prix i to wszystko. 
Marek Surmacz- Pan Synowiec przygotuje propozycję.  
Jerzy Synowiec- Tak mi się nasuwa, ja mam zastrzeżenia tylko takie, że oni 
przyjęli propozycję BSI uznając, że to jest świetna impreza, medialna, że 
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koszty są współmierne, itd. Tak naprawdę nikt tego nie analizował, czy to jest 
15 mln, czy nie? Jakie telewizje to pokazują? Do dziś nikt tego nie wie. Mówią, 
że  to tajemnica handlowa, więc nie można porównać z innymi miastami i nie 
pytano o to.  Zrobiono  coś na zasadzie myślenia życzeniowego, że to będzie 
super impreza na lata itd. Jednak, co będzie za dwa lata to nikt  nie wie.  
Jerzy Wierchowicz- To nie są wymierne korzyści w sensie promocji miasta, 
propagandy. 
Jerzy Synowiec-  Wiedza, jakie telewizje to transmitują wówczas wiadomo, 
jaki to jest skutek medialny. Wiadomo czy można dostać na to pieniądze. 
Przedstawimy fakty i nie będziemy niczego oceniać.  
Jerzy Wierchowicz-  Jakiś wniosek musi z tego pójść, czy komisja aprobuje, 
pochwala, czy krytykuje, czy opisuje rzeczywistość bez konkretnych 
wniosków.  
Marek Surmacz- We mnie nie ma akceptacji dla takich działań w przyszłości, 
bo ja sobie wyobrażam impreza fajnie, z inicjatywy Prezydenta do umowy 
dopisano stadion. Zabrakło mi 1 mln zł na to  żeby to poszło w I programie 
Telewizji Polskiej i wtedy ma to sens. 
Stefan Sejwa- Pan Komarnicki oficjalnie się wypowiada, że stadion został 
wybudowany pod Granx Prix. 
Marek Surmacz- Prezydent nam to mówił otwartym tekstem, ja zapytałem o 
to, kto był autorem zapisu do kontraktu? 
Jerzy Synowiec-  Co by nie powiedzieć, to pierwsza rzecz jest zawsze nowa, 
pierwsze Grand Prix nie wyszło z przyczyn pogodowych. Natomiast drugie 
nie będzie korzystało z nowości i będzie można spokojnie zobaczyć, jakie jest 
zainteresowanie kibiców, czy będzie pełen stadion? Gwarantuje wam, że nie. 
Marek Surmacz- W tym roku nałoży się to na Euro. 
Jerzy Synowiec- Zawsze coś jest, a potem będzie olimpiada. 
Marek Surmacz- Jest pytanie o to, czy w ramach promocji bilbordy 
informujące o Grand Prix są w Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze. Jak 
Zielona Góra robiła Winobranie to wszystko było dokoła Gorzowa oklejone. 
Proponuję następne posiedzenie komisji na 12 marca na godz. 16.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk  

Przewodniczący Komisji 
( - ) 

Marek Surmacz 
 
 
 


