
Protokół  Nr 28/2012 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 marca 2012r. 
 
 

 
 
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. Analiza skutków zawartego kontraktu na organizację Grand Prix na 

żużlu w 2011r.- 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 
 
Stefan Sejwa- Powinniśmy się odnieść do pisma, które otrzymaliśmy od Klubu 
Stal. 
Marek Surmacz-Pismo Klubu Stal stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Jerzy Synowiec- Przygotowałem projekt stanowiska(załącznik nr 3 do 
protokołu). 
Stefan Sejwa- Proponuję wykreślić wyraz „krytyczne”, zostawić- „uwagi 
Komisji Rewizyjnej odnośnie umowy zawartej przez miasto z BSI są 
następujące”. 
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Jerzy Synowiec- Zgadzam się, wykreślamy wyraz „krytyczne”. 
Stefan Sejwa- Wstęp też zależy od naszej decyzji, wprowadzony został 
element p.Synowca, odpowiedź na interpelację, której nie analizowaliśmy w 
trakcie spotkań, on jest sensowny, dobry, pasujący do naszych ustaleń, ale to 
zależy od naszej woli i podejścia do tego.  
Marek Surmacz- Pamiętam, że przy każdej okazji p.Synowiec wspominał, że 
„a mi odpowiedzieli tak”, „ a mi napisali tak”. Odpowiedź na interpelację i tak 
będzie stanowiła integralną część protokołu. Interpelacje i odpowiedzi są 
publikowane na BIP. 
Jerzy Synowiec- Dopiszemy na koniec jeszcze w załącznikach pismo Klubu 
Stal.  
Marek Surmacz- Wykreślamy słowo „krytyczne”, czy jakieś inne uwagi są? 
Jerzy Synowiec- Zasłanianie się tajemnicą to nieprawda, Prezydent Miasta 
jakby  zadzwonił do innych Prezydentów to na pewno uzyskałby informację. 
Jerzy Wierchowicz- Mnie przekonał argument Prezydenta, że nie było sensu 
zawierać umowy na mniej niż 5 lat.  
Marek Surmacz- Jedno zdanie bym zawarł na temat tego,  że budowa stadionu 
jako element kontraktu znalazła się jako wymóg na wniosek Prezydenta. 
Jerzy Synowiec- To była rozbudowa. 
Marek Surmacz-Prezydent  na moje pytanie, z czyjej to inicjatywy? Sam 
odpowiedział, że nie wyobraża sobie, żeby zawody odbywały się w innych 
warunkach. Mieszkańców Gorzowa nie będzie raził wydatek 5-letni na 
zawody, bo on minie, ale wydatek na stadion, który będzie stał nie 
użytkowany.   
Jerzy Synowiec- Piłka nożna nie może być rozgrywana na tym stadionie. 
Marek Surmacz-Istnieje taka możliwość, ale po rozebraniu band. 
Stefan Sejwa- Jest możliwość sprawdzono to.   
Jerzy Synowiec- Tor na stadionie nie jest płaski, tego tak nie widać, ale koszty 
dostosowania dla piłki nożnej kilka razy w roku byłyby gigantyczne. 
Marek Surmacz- Zrozumiałem wypowiedź Prezydenta jako alternatywę, 
gdyby tak się złożyło, że ta koniunktura żużlowa nie trwałaby i doszłoby do 
zakończenia działalności to przebudowa stadionu na inną funkcję jest 
możliwa. 
Stefan Sejwa- Na tym dużym parkingu można pomyśleć o lądowisku 
helikoptera sanitarnego. 
Marek Surmacz- Wszystkie idee związane z budową lądowiska miały na celu 
w przyszłości wykorzystanie infrastruktury dla medikopterów na nawigację i 
sprowadzanie normalnych samolotów, aby to było wykorzystane podwójnie. 
Z Różanek zrezygnowano za szybko, tam jest idealne miejsce, chociaż dla 
mnie najlepszym miejscem cały czas jest teren gminy Lubiszyn, w lasach. 
Teren jest niezabudowany, nie ma infrastruktury ludzkiej w najbliższym 
otoczeniu.  
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Jerzy Synowiec- Ostatnio ze zdumieniem przeczytałem, że wzrosły ceny 
działek w okolicy lotniska. 
Marek Surmacz-  Czy ktoś ma jakieś uwagi do projektu stanowiska? 

Stanowisko 
Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa  Wlkp. 

z dnia 12 marca 2012r. 
 

Temat: Analiza skutków zawartego kontraktu na organizację Grand Prix na 
żużlu w 2011r. 
 
Komisja Rewizyjna realizując plan pracy uchwalony na 2011r. i 2012r. pracowała na     
8 posiedzeniach. 
 
W postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną udział 
wzięli: 

1. Tadeusz Jędrzejczak-prezydent miasta 
2. Małgorzata Zienkiewicz- skarbnik miasta 
3. Jolanta Ruszczak- radca prawny 

 
Na zaproszenie Komisji nie odpowiedzieli: 
 

1. Władysław Komarnicki- prezes Zarządu Klubu Sportowego Stal 
2. Ireneusz Zmora- wiceprezes Zarządu Klubu Sportowego Stal 

 
Wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa z analizy umowy na 
organizację Grand Prix na żużlu w latach 2011-2015. 

 
Swoje wnioski Komisja Rewizyjna oparła na: 
- Analizie umowy organizacyjnej z BSI 
- Analizie umowy pomiędzy Klubem „Stal” Gorzów i miastem Gorzów 
-  Wysłuchaniu prezydenta miasta Tadeusza Jędrzejczaka 
- Odpowiedzi prezydenta miasta na interpelację radnego Jerzego Synowca 
- Licznych artykułach prasowych na temat znaczenia turniejów GP w   
   promocji jej organizatorów. 
 
Generalnie należy podkreślić, że decyzja o organizacji turniejów Grand Prix została 
oparta o przekonanie, iż jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców miasta 
oczekujących na organizację imprez sportowych i kulturalnych o charakterze 
medialnym i okazja dla promocji miasta. 
 
(cytat z odpowiedzi na interpelację: 

- „Żużel z racji swojej nietypowości w skali kraju i świata jest obok wioślarstwa 
czy boules sportem, który Gorzów wyróżnia i na który miasto powinno 
stawiać” 

- „Gorzów postawił  na umocnienie wizerunku miasta atrakcyjnego turystycznie, 
do którego z tej okazji przybędą zagraniczni goście i turyści, poznają lokalne 
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atrakcje, miło spędzą czas i dodatkowo przystaną po odrobinę specyficznej 
atmosfery Gorzowa”). 

 
Prezydent miasta oficjalnie podał, że całkowity wymiar reklamy marki Gorzów w 
przypadku DPŚ oraz Grand Prix wyniósł po około 667 tysięcy złotych.( wyliczenia 
Pentagon Research) 
 
 
Uwagi Komisji Rewizyjnej odnośnie umowy zawartej przez miasto z BSI  
są następujące: 
 
 

1. Umowa została zawarta na warunkach podyktowanych przez BSI, bez 
możliwości jej negocjowania w najważniejszych kwestiach: ceny, okresu 
obowiązywania, możliwości jej wypowiedzenia, prawa właściwego do 
rozstrzygania sporów. 

2. Nie próbowano nawet porównywać u innych organizatorów turniejów Grand 
Prix w Polsce ceny za prawo do organizacji (Leszno, Toruń).       Z licznych 
publikacji prasowych wynika, że Gorzów płaci cenę najwyższą w historii, 
wyższą niż wszyscy dotychczasowi polscy organizatorzy. 

3. Miasto zawarło umowę z klubem „Stal” Gorzów odnośnie podziału 
obowiązków organizacyjnych oraz kosztów organizacji- przyjmując na siebie 
wyłącznie koszty i nie partycypując w zyskach. Nie można ustalić- jakie zyski z 
organizacji odniósł klub, gdyż nie przedstawił wyliczenia, a jego 
przedstawiciele zignorowali zaproszenie Komisji Rewizyjnej.  
Wydaje się, że najbardziej czytelnym dla miasta układem byłoby wzięcie na 
siebie wszystkich koszów, ale też uzyskanie wszystkich korzyści, tak jak to 
zrobiło miasto Toruń. 

4. Organizator  nie miał i nie ma wiedzy- jakie telewizje zagraniczne (poza 
kodowaną telewizją Canal+) relacjonują turniej GP w Gorzowie. 

5. Oczekiwane przez miasto zyski finansowe (gatronomia, hotele) i promocyjne- 
opierają się wyłącznie na życzeniowych założeniach, nie popartych 
jakimikolwiek badaniami. Wyliczona została wprawdzie wartość reklamy 
medialnej, ale jej wynik (667 tys.zł.) wydaje się być grubo poniżej 
jakichkolwiek oczekiwań, a artykuł w opiniotwórczym „Speedway Star” zdaje 
się przeczyć jakimkolwiek oczekiwaniom w zakresie promocyjnym. 

 
Stanowisko przyjęte przez członków Komisji jednomyślnie. 
  
 

Ad.4 

 
Marek Surmacz- Pierwszy temat z planu pracy tego roku mamy już 
zrealizowany. Drugi temat absolutorium to przyjdzie odpowiedni czas, a 
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następny temat to analiza działań Prezydenta związana z podpisaniem umów 
z deweloperem. 
Stefan Sejwa- Trwa dyskusja o kulturze, szykują się różne zmiany, dlatego 
proponuję zająć się tematem 4 analizą finansowania Filharmonii Gorzowskiej. 
Marek Surmacz-Trzeci punkt nie zajmie nam więcej niż dwa posiedzenia, 
dlatego, że dokumentacja archiwalna jest. Niedługo będzie otwarcie Nova 
Park i może się okazać, że inwestor nie wykonał tej inwestycji w zgodzie z 
pozwoleniem na budowę, ponieważ zgodnie z planem tam było 
przeznaczenie określonej powierzchni na cele wystawiennicze, 3000m2. 
Okazać się może, że tą powierzchnią jest główny holl na dole gdzie będzie 
galeria stała z gablotami. Musielibyśmy zacząć od studium uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego, bo ja pamiętam, że w tym studium zapisy 
gwarantowały taki wystrój zewnętrzny, który nie ma nic wspólnego,.... 
Stefan  Sejwa- Rada Miasta przyjmowała to wszystko. 
Marek Surmacz- Tak, ale to było w studium, a plan zagospodarowania 
przestrzennego pamiętam zakładał, że elewacja zewnętrzna miała 
nawiązywać do wyglądu dwóch czerwono-ceglastych spichlerzy. 
Stefan Sejwa- Tak nawet cegły były określone i wszystkie niuanse. 
Marek Surmacz- Nic z tego, co ustalono nie ma.  Wracając do naszego planu 
pracy- temat Filharmonii rozpoczniemy w okolicach maja, czerwca. 
Stefan Sejwa- Pojawiają się różne głosy w sensie finansowania w środowisku 
kultury. 
Marek Surmacz- Następne posiedzenie zwołamy w kwietniu po Świętach. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk 

Przewodniczący Komisji 
( - ) 

Marek  Surmacz 
 
 


