
Protokół  Nr 29 /2012 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 kwietnia 2012r. 
 
 

 
 
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. Analiza skutków zawartego kontraktu na organizację Grand Prix na 

żużlu w 2011r. 
4. Analiza działań Prezydenta związanych z podpisanymi umowami i 

porozumieniami z deweloperem, w związku ze sprzedażą gruntu i 
budową centrum handlowego na Zawarciu i realizacją zadania 
Miejskiego Centrum Sztuki (zmiana koncepcji). 

5. 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- Na ostatniej sesji Rady Miasta p.Derech-Krzycki zgłosił 
wątpliwość o powstanie twierdzenia, że Toruń uzyskał określone wpływy i 
brak było dokumentacji. 
Jerzy Wierchowicz- Już się z tego wycofał. 
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Marek Surmacz- Dokumenty potwierdzające są nawet w odpowiedzi 
Prezydenta Miasta na interpelację (załącznik nr 2). W związku z tym 
uznajemy sprawę za wyjaśnioną i na najbliższej sesji Rady Miasta zgłosimy 
wniosek o poszerzenie porządku obrad i raz jeszcze przedstawimy 
stanowisko.  
Jerzy Synowiec- Wydrukowałem budżet miasta Torunia gdzie jest taka 
pozycja. 
 

Ad.4 

 
Marek Surmacz- Materiały, które Panom przekazałem to są informacyjne, 
pomocnicze i można trochę z tego wywnioskować.  Protokoły Komisji 
Rewizyjnej z poprzedniej kadencji  stanowią załączniki do protokołu: Nr 34 z 
dnia 20.10.2009r. -załącznik nr 3, , Nr 37/2009 z dnia 30.11.2009r. -załącznik nr 
4, Nr 43/2010 z dn. 20 maja 2010r.- załącznik nr 5. Protokół z sesji Rady Miasta 
nr 43/2005r. z dnia 5, 6 i 8.01.2005r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/479/2005 z dnia 05.01.2005r.  w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Grobla, Woskowa, Przemysłowa stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. Na dzisiejszym posiedzeniu ustalimy dalszy tryb 
działania w tej sprawie.  
Marcin Kurczyna – Muszę powiedzieć, że ja do końca sprawy nie znam mało 
się interesowałem, ale chodzi o 4 mln zł,...... 
Marek Surmacz- Zacznijmy od tego, że planie zagospodarowania tego obszaru 
była funkcja sklepu wielkopowierzchniowego z zapewnieniem  nie mniej niż 
3000m2  powierzchni na cele funkcji publicznej, chodziło o kulturę. Takie 
warunki z taką intencją został ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości 
pod ten cały kompleks handlowy. 
Marcin Kurczyna- Takie stanowisko było w przetargu? 
Marek Surmacz- Tak było w przetargu, tak było w specyfikacji, teren został 
nabyty i od tego momentu zaczynają się schody, bo ja na dzisiaj nie wiem, czy 
oddany do użytku obiekt Nova Park został wybudowany zgodnie ze 
specyfikacją i zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego, bo, z 
czego by wynikała intencja przeznaczenia jakiejś kwoty pieniędzy na inną 
placówkę kultury, na Miejski Ośrodek Sztuki,... 
Marcin Kurczyna- Skąd ta intencja się wzięła? 
Marek Surmacz- Ona się pojawiła na etapie przygotowania produkcji, czyli 
uzgadniania pozwolenia na budowę. 
Jerzy Wierchowicz- W jakiej formie się pojawiła? 
Marek Surmacz- W rozmowach osobistych Prezydenta tylko z inwestorem, to 
miało miejsce jesienią 2008r. 
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Marcin Kurczyna- Czy ten warunek nie był uwzględniony w pozwoleniu na 
budowę? 
Marek Surmacz- Z treści tych dokumentów, nad którymi pracowała Komisja 
Rewizyjna w 2010r. to było jeszcze na etapie procedury, budowy, itd. 
Wówczas padła ta deklaracja i było szereg publikacji, dlatego Komisja się 
zainteresowała tym. Dzisiaj jesteśmy już na gotowym, obiekt jest oddany do 
użytkowania. Na najbliższe posiedzenie Komisji proponuję zaprosić dyrektora 
Wydziału Administracji Budowlanej i dyrektora Wydziału Urbanistyki, czy 
zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do użytku, zgoda na  użytkowanie, 
bo tu wszystkie elementy wchodzą w grę ma się spójnie z tym, że tak ziemia 
została sprzedana  w takim celu, tak miało być wybudowane, według takich 
względów architektonicznych. Celowo poprosiłem o uchwałę w sprawie 
planu zagospodarowania przestrzennego, bo muszę powiedzieć, że plan ma 
zwykle zapisy dość szczegółowe, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, 
architekturę tego budynku i jakoś mi to nie pasuje, że to, co jest wybudowane 
spełnia warunki planu zagospodarowania przestrzennego. W planie jest 
napisane, że na tym obszarze w ustaleniach  szczegółowych: „w stosunku do 
nowej zabudowy zlokalizowanej w ramach obowiązującej i zalecanej linii 
zabudowy obowiązuje: a) forma zwarta z wyłączeniem strefy pomiędzy 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy: - przemysłowej historycznej z 
motywami architektury nowoczesnej lub architektury nowoczesnej z 
motywami zabudowy przemysłowej historycznej, b) zakaz zabudowy poza 
obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy, c) wysokość zabudowy 
odpowiadającej minimum 3 kondygnacjom naziemnym-15,0 m od poziomu 
terenu z tolerancją do 2 m, z wyłączeniem dominant i akcentów 
architektonicznych kształtowanych indywidualnie, ale nie wyższych niż 20m, 
d) zapewnić szczególną dbałość przy projektowaniu i realizacji sylwety nowej 
zabudowy ze względu na ekspozycję terenu z nabrzeża z przeciwnego brzegu 
rzeki Warty, e) należy wykorzystać motywy historyczne- płaski dach, 
osłonięty zwieńczeniem górnej krawędzi elewacji attyką- opaską wysoką na ¼ 
wysokości elewacji oraz motyw wertykalnych okien o proporcjach 1x6(lub 
okien pozornych-zaślepionych) i płycin ściennych pomiędzy oknami na 
wysokości minimum 2 kondygnacji.” Musimy zapytać architekta, czy to, co 
jest zatwierdzone spełnia te wymogi. Pamiętam, że w Studium Uwarunkowań 
Zagospodarowania Przestrzennego, tym pierwszym Studium myśmy tam 
zawarli bardzo szczegółowe zapisy, że podczas dyskusji mówiono nam, że to 
ma być budowla nawiązująca architekturą do spichlerza po prawej stronie i po 
lewej stronie w tym ciągu. Ta budowla, która powstała ni jak się ma do tego, 
elementy nowoczesności są tak dominujące, że tam nie ma nic starego, 
historycznego.  
Marcin Kurczyna- Będziemy musieli tam pójść i zobaczyć na miejscu. 
Jerzy Wierchowicz- Co w sumie badała Komisja Rewizyjna poprzedniej 
kadencji, tą obietnicę 4 mln zł?  
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Marek Surmacz-  Dopytywali o okoliczności planowanej inwestycji. Ja szukam 
motywu, dla których inwestor przychodzi do Prezydenta Miasta i mówi, że na 
cele kulturalne proponuje 4 mln zł. 
Marcin Kurczyna- Czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i 
zgodnie z założeniami? 
Marcin Kurczyna- Jeżeli zbadamy te okoliczności to znajdziemy to 
uzasadnienia dla, bo pamiętam, że jak te 4 mln zł były w obrocie  jeszcze 
słownie to Prezydent zamierzał zainwestować w dany budynek po 
Komendzie i areszt na Kosynierów Gdyńskich. Mówiło się o 4 mln zł na 
remont tego budynku. 
Jerzy Synowiec-  Jaki charakter miała ta obietnica czy to było w szczególności 
zgodne z kodeksem cywilnym przyrzeczenie publiczne, które nie musi być 
wcale umową pisemną, jeżeli wszyscy potwierdzą, że takie pieniądze były w 
zamian za coś to co Miasto zamierza zrobić, żeby te pieniądze 
wyegzekwować?  
Marcin Kurczyna- Jeżeli to była rozmowa prywatna pana Prezesa z panem 
Prezydentem,.... 
Jerzy Synowiec- Wtedy to były wywiady  w Telewizji, itd. to można zebrać. 
Jerzy Wierchowicz- Jeżeli Inwestor takie przyrzeczenie złożył publicznie w 
mediach to można dochodzić. 
Marek Surmacz-To były jednostronne deklaracje ze strony Prezydenta o 
załatwieniu pieniędzy. Jeżeli Inwestor nie miał żadnego zobowiązania, a ja nie 
pamiętam publicznych wystąpień Inwestora.  W protokołach Komisji 
Rewizyjnej pojawiło się nazwisko D.Sharkey i dopiero teraz tego pana 
zobaczyłem na zdjęciach w  gazetach. 
Jerzy Synowiec- Teraz można się z nimi spotkać i wyjaśnić całą rzecz.   
Marek Surmacz- W protokołach Komisji Rewizyjnej są bardzo wnikliwe 
pytania zadawane przez p.Sejwę. Materiał jest ciekawy i duży. Proponuję na 
następne posiedzenie komisji zaprosić dyrektora Wydziału Urbanistyki i 
Wydziału Administracji Budowlanej, a także p.Piekarz z-cę Prezydenta 
Miasta.  
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk 
 

Przewodniczący Komisji 
( - ) 

Marek Surmacz 
 
 


