
Protokół Nr 32/2012 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 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. 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)- przyjęcie stanowiska. 

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- W dniu dzisiejszym powinniśmy zakończyć temat Nova 
Park. Przesłałem projekt sprawozdania  (załącznik nr 2 do protokołu) Komisji 
Rewizyjnej, jeżeli są jakieś wnioski to proszę zgłaszać. 
Jerzy Wierchowicz- Chciałbym złożyć zdanie odrębne, co do wniosków, które 
moim zdaniem są sformułowane zbyt rygorystycznie. Trudno ocenić czy to 
było wprowadzenie w błąd, pamiętam te słowa pana Guzendy na sesji. 
Marek Surmacz- One były jeszcze później powielane w pracach Komisji 
Rewizyjnej poprzedniej kadencji. 
Jerzy Wierchowicz- Stan faktyczny jest opisany rzetelnie i nie mam zastrzeżeń 
tylko odnośnie wniosków. Pewnie było tak, że pan Prezydent w jakiejś tam 
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rozmowie pół towarzyskiej, pół służbowej uzgodnił z przedstawicielem 
Synergy Investments sp. z o.o. te pieniądze, ale nie doszło do sformalizowania  
czy to w formie obietnicy publicznej, czy w jakiejkolwiek innej formie, żeby 
można było wyegzekwować tą kwotę. Tutaj jakieś zaniedbanie jest, jeżeli to 
była umowa, ale na zasadzie my wam zrobimy, itd. Nie są to działania 
powiedziałbym oficjalne w sensie rozmów partnerskich przedstawicieli miasta 
i przedstawicieli wykonawcy. Zawiadamianie czy twierdzenie, że to było 
przestępstwo z art. 231, czyli działanie na szkodę miasta,.. 
Marek Surmacz- Uważam, że to czy w tym przypadku, czy w innych 
przypadkach doszło  do złamania prawa karnego to niech rozstrzygnie 
Prokuratura, dlatego, że ten fragment, czyli to dogadywanie się Prezydenta, 
zawieranie porozumienia nieformalne było, do kiedy Prezydent nie wysłał 
pisma. W chwili, kiedy pismo zostało wysłane i Prezydent potwierdził, że 
rezygnuje z tej powierzchni, następnie następują zmiany decyzji 
administracyjnych, one są korzystne z punktu widzenia inwestora. 
Jerzy Wierchowicz- Te decyzje są zgodne z prawem. 
Marek Surmacz- Tak, ale jest pytanie, czy Prezydent miał prawo po 
rozstrzygnięciu przetargu, po wydaniu pierwszego pozwolenia na budowę, 
które odpowiadało warunkom wygranego przetargu. Koncepcja została 
przedstawiona i  nagle podejmowana jest inicjatywa nie wiem z czyjego to 
było pomysłu, że Prezydent spotyka się z przedstawicielem inwestora, który 
już ma pozwolenie na budowę. Uważam, że nie jest do zaakceptowania 
sytuacja, w której Prezydent podejmuje w toku realizacji ważnej inwestycji 
takie działania i to jeszcze tego inwestora, bo to jest inwestor, który jest 
tytularnym, czy strategicznym sponsorem Klubu Sportowego w mieście. Jest 
zaangażowany finansowo w mieście. Tu się rodzą domysły, że to ma związek 
z jego funkcjonowaniem biznesowym w naszym mieście. Nie nazwałbym 
tego, wprost, ale te relacje są nietypowe jak na włodarza miasta. 
Jerzy Wierchowicz- Mówisz o Synergy Investments? 
Marek Surmacz- Tak, to jest chyba firma Caelum Development. 
Jerzy Wierchowicz- Ta firma jest zaangażowana? 
Jerzy Synowiec- To jest jeden kapitał. 
Marek Surmacz- Pamiętam tytuły prasowe, że Caleum będzie budował Nova 
Park. 
Jerzy Wierchowicz- Musimy być ściśli. 
Marek Surmacz- Ja o tym nie mówię. 
Marcin Kurczyna- Wnioski daleko idące. Zgadzam się z tym, co Pan pisze 
odnośnie tego przetargu, że był źle przygotowany, że te wagi, które 
przygotowano, 20%, 40%, były bez sensu. Należało przyjąć cenę i tyle, liczby 
bezwzględne z tego, co ustaliliśmy.  Mam wątpliwości, pisze Pan: „ decyzja nr 
546/07 Prezydenta Miasta o pozwolenie na budowę, potwierdza zgodność 
przedłożonego projektu z zaakceptowaną przez komisję przetargową 
zwycięską koncepcję, itd.”, w moim przekonaniu decyzja w żadnym wypadku 
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nie potwierdza, bo nie taka jest rola decyzji pozwolenia na budowę. Rola 
pozwolenia na budowę jest zupełnie inna, decyzja pozwolenia na budowę 
stwierdza m.in., że w planach ten pomysł inwestora, który jest we wniosku 
pozwolenia na budowę zgadza się z planem i ustaleniami technicznymi, ale 
nie odnosi się do komisji przetargowej i do tego, co oni przedłożyli jako 
projekt. Ten projekt jest bezużyteczny kompletnie i jakby nie ma większego 
znaczenia i nikt rozpatrując wniosek pozwolenia na budowę nie sprawdzał, 
jaka koncepcja była przedstawiona przy przetargu, bo nie było do tego 
żadnych formalnych uprawnień, prawnych żadnych. To twierdzenie, że 
potwierdza koncepcję przetargową moim zdaniem jest nieprawdziwe, bo nikt 
nie zwracał na to uwagę, to nie było przedmiotem postępowania. 
Marek Surmacz- Stwierdzenie jest zgodna, jeżeli nie potwierdza zgodność to 
jest zgodna będzie fałszywe? 
Marcin Kurczyna- Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przy pierwszej 
decyzji zawierał opis inwestycji tożsamy z tym, co przedłożono komisji 
przetargowej. Patrzymy na skutki decyzji pozwolenia na budowę. 
Marek Surmacz- Jesteśmy w punkcie 4 ustaleń komisji.  My nie jesteśmy 
organem administracji, my piszemy do ludu, do Rady Miasta. 
Marcin Kurczyna- Piszemy do ludu, że potwierdziliśmy, że zważyliśmy i że to 
miało znaczenie, że ta koncepcja jest taka. 
Marek Surmacz- Sens tego był taki, że do momentu wydania tej pierwszej 
decyzji o pozwoleniu na budowę wszystko przebiegało w zgodzie z planem 
wynikającym z przetargu, z rozstrzygnięcia z tych wag przyjętych, itd. Do 
punktu 5 stan faktyczny wszystko jest dobrze. 
Marcin Kurczyna- Jednak przyjmujemy znowu pewną fikcję, że to, co 
mówimy miało jakiekolwiek znaczenie, w jakikolwiek sposób wiązało te 
podmioty, które uczestniczyły w tym procederze wydawania decyzji, 
budowania tego obiektu. Natomiast ja będę się upierał, że ta koncepcja nie 
miała żadnego znaczenia i równie dobrze mógł być np. pałac kultury czy jakiś 
inny budynek. 
Marek Surmacz- Zapytam inaczej, dlaczego zatem wątpliwość została 
wywołana w toku postępowania dużo później, żeby 1 marca, na etapie 
sprzedaży, rok wcześniej,... 
Marcin Kurczyna-  Było wiadomo, że nikt nie nałoży żadnego warunku w 
umowie sprzedaży na tego inwestora. Na dobrą sprawę biorąc decyzję w 
październiku 2007r. było jasne. 
Marek Surmacz- Urząd miał świadomość. 
Marcin Kurczyna- Było jasne, że to nie ma znaczenia czy to jest taka sama jak 
była planowana, czy jest inna. Czy to jest tylko i wyłącznie garaż, to nie ma 
żadnego znaczenia, bo oni muszą wydać pozwolenie na budowę, więc taka 
decyzja im nie potwierdzała niczego, bo nie miała  takiego celu, żeby 
potwierdzać zgodność tego, o co wnioskujemy z tym, co było na przetargu. 
Jerzy Wierchowicz- Jak brzmi sama decyzja? 
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Marcin Kurczyna- Wydaje się pozwolenie na budowę zgodnie z wnioskiem 
inwestora, itd. Nie analizuje się tego pod kątem, czy się zgadza z tym, co było. 
Marek Surmacz- Tylko w poszczególnych warunkach decyzji jest napisane, że 
to, to, to. 
Marcin Kurczyna- Jest zgodne z tym, co pisał inwestor we wniosku. 
Marek Surmacz- Wniosek inwestora zawierał te 3000m2 również, czyli 
podtrzymywał, czyli był w tempie przetargu i rozstrzygnięcia przetargu, z 
tego właśnie wywiodłem, że potwierdza zgodność. 
Marcin Kurczyna- Sugerujemy w ten sposób, że inwestor  miał obowiązek  we 
wniosku pozwolenia na budowę wnieść to, co zgodne z przetargiem, a nie 
miał takiego obowiązku, więc kwestia potwierdzania, jakieś zmiany kierunku 
jest nie istotna. 
Marek Surmacz- Sformułowanie decyzja Prezydenta Miasta o pozwolenie na 
budowę była, czy odpowiadała warunkom, czy była wydana zgodnie z 
wnioskiem, itd., zgodnie z wnioskiem, w którym przewidywano zniesienie 
tego elementu wystawowego, tak? 
Marcin Kurczyna-   Tak. 
Jerzy Wierchowicz- Wyjaśnimy, czy Caleum to jest to samo, co Synergy? 
Marcin Kurczyna- Spółki się inaczej nazywają. 
Jerzy Wierchowicz- Nie możemy tego wiązać z finansowaniem żużla. 
Marek Surmacz-Nie ma o tym mowy, ale ja pamiętam tytuły prasowe Caleum 
będzie budować Nova Park. Nie ma tego tematu. 
Marcin Kurczyna- Ten wstęp powoduje to, że  miesza się z głównym wątkiem 
z wniosków, bo wnioski idą w kierunku takim, że pisze Pan –„.... kolejne 
decyzje w konsekwencji, których Prezydent Miasta faktycznie odstępuje od 
konieczności realizacji....”, dalej pisze Pan, że „...Prezydent podejmuje 
negocjacje w sprawie odstąpienia od nałożonych na inwestora zobowiązań..”, 
dalej „ Na zmianie decyzji o pozwolenie na budowę niewątpliwie skorzystał 
inwestor.” Z tym kierunkiem się nie zgadzam, że od samego początku odkąd 
Rada uchwaliła ten nieszczęsny plan zagospodarowania przestrzennego to ten 
inwestor tak naprawdę mógł sobie budować, co tam chciał. Mógł w przetargu 
przedstawić taki projekt, jaki miał ochotę, nie był tym planem nigdy związany 
i tak każdy jego wniosek o decyzję o pozwolenie na budowę do Miasta był 
zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego musiał być rozpatrzony 
pozytywnie i co więcej z tej decyzji nie nałożono na niego żadnych 
obowiązków, a wręcz przeciwnie dostał uprawnienia w tej decyzji. Ciężko 
było odstąpić od nałożonych na inwestora zobowiązań skoro tych zobowiązań 
nie nałożono. Tego nie rozumiem. 
Marek Surmacz- Nałożono na niego wydając decyzję administracyjną 
pozwolenie na budowę w takim kształcie  realizacji tej inwestycji,... 
Marcin Kurczyna- To jest uprawnienie, które mógł sobie wziąć i powiesić na 
ścianie, to jest moje uprawnienie, że ja mogę zgodnie z tą decyzją budować, ale 
wcale nie muszę. Nie ma żadnego obowiązku i każdy mój wniosek o 
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pozwolenie na budowę, który będzie zgodny z przepisami, który będzie 
odpowiadał wymaganiom formalnym musi organ administracji budowlanej 
rozpatrzyć pozytywnie, nie ma żadnej dowolności. 
Marek Surmacz- Zapytam wobec tego, z czego wynikała inicjatywa 
negocjowania jakichś pieniędzy? 
Marcin Kurczyna- Nie mam pojęcia? O to powinniśmy zapytać Pana 
Prezydenta. 
Marek Surmacz- Uważam, że jeżeli miasto miało 1 marca 2006r., czyli przed 
przetargiem informację, że nie może do niczego zobowiązywać przyszłego 
inwestora to już rozpisanie pierwszego przetargu z tymi wagami, 
narzuceniem koncepcji, wiarygodności finansowej, było sprzeczne ze 
zdrowym rozsądkiem, a już nie mówię, że działaniem na szkodę miasta. 
Marcin Kurczyna- Tak. 
Marek Surmacz- Wszystko, co następowało później było już konsekwencją 
pierwszego przetargu. 
Marcin Kurczyna- Dobrze, ale nie możemy napisać, że gdzieś negocjowano 
zdejmowanie obowiązków w sytuacji, kiedy nie było. 
Marek Surmacz- Inwestor przystępuje do przetargu. Ktoś inny powie godząc 
się na to, że ma obowiązek, żeby kupić tą ziemię, atrakcyjną ziemię godzi się 
na to, żeby przedstawić do konkursu koncepcję, godzi się na to, że będzie tą 
koncepcję realizował, ta koncepcja podlega ocenie. Ona zostaje oceniona i 
zaakceptowana. Wniosek odpowiada koncepcji, wydawane jest pozwolenie na 
budowę, a potem nagle następuje kompletny odwrót od założonego celu, 
który przeczy przetargowi za wiedzą, że dysponent- miasto nie może niczego 
inwestorowi narzucić. Inwestor nie jest w ciemię bity i przystępując do 
przetargu powinien wiedzieć o tym, że nie jest zobowiązany do 
przedstawienia koncepcji, ale skoro taki warunek w przetargu był to on go 
przedstawił. 
Marcin Kurczyna- On był zobowiązany do przedstawienia koncepcji, bo taki 
był warunek przetargu, chodzi tylko o to, że nie był zobowiązany do realizacji 
tej koncepcji. 
Marek Surmacz- Potem występuje z wnioskiem do organu o wydanie 
pozwolenia na budowę w zgodzie z przedłożonym projektem koncepcji i to 
jest poza sporem. To jest fakt. Dochodzimy do momentu, kiedy ktoś 
podejmuje inicjatywę po wydaniu pozwolenia na budowę, żeby odwrócić bieg 
historii. Panowie się spotykają, nie znamy stanowiska Pana  Davida Sharkeya, 
ale Pan Prezydent dwa dni po rozmowie pisze jednostronną deklarację, że 
godzi się na przyjęcie kwoty, że warunki tej umowy zostaną  określone, że to 
już będzie dalej sformalizowane i on w imieniu miasta mówi, że nie jest 
zainteresowany budową tego centrum. 
Marcin Kurczyna- Nie, On pisze, że miasto nie oczekuje  w świetle przepisów 
uchwały. Nie mówi, że z czegoś rezygnuje. Ja oczywiście uznaję, że taki wątek 
negocjacyjny jest w jakimś sensie prawdopodobny, mogło tak być, ale mogło 
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być tak jak mówią służby Prezydenta, jak mówił Prezydent w tamtym 
postępowaniu, że nie było rezygnacji z czegoś tylko wręcz przeciwnie 
inwestor chciał dobrze pokazać się mieszkańcom. 
Marek Surmacz- Inwestor zaoszczędził jakieś 15 mln zł na tej budowie. 
Jerzy Synowiec- Zastanowić się można nad kwestią, czy to nie było 
przyrzeczenie publiczne, czy nie było rezygnacji z tego przyrzeczenia? 
Marcin Kurczyna- Nie było przyrzeczenia publicznego. 
Jerzy Synowiec- Nie wiemy tego, skąd się taki pomysł urodził tej kwoty? 
Później Prezydent rezygnuje. Myślę, że gdyby Prezydent powiedział, panowie 
jest tak, tak, tak wówczas bylibyśmy mądrzejsi. Niewątpliwie pieniądze 
przeszły bokiem, mało tego oni się poczuwają jakoś do realizacji tego. Chodzi 
o 4 mln zł.  
Jerzy Wierchowicz-  Stawia się zarzut, że Prezydent zrezygnował ze szkodą 
dla miasta z powierzchni wystawienniczej, a później zrezygnował z 4 mln zł, 
nie zabezpieczył w jakikolwiek sposób formalny. 
Jerzy Synowiec- Proponuję porozmawiać z Prezydentem, cała sytuacja jest 
dziwna. 
Jerzy Wierchowicz- Mówicie, że pieniądze przeszły bokiem, ale ja tu nie 
widzę, żadnej przesłanki na to. 
Jerzy Synowiec- Nie bokiem tylko na Filharmonię. 
Marcin Kurczyna- Inwestor wie, że nic nie musi, a jednak płaci, to może 
jednak chciał pokazać miastu, że jest jakimiś mecenasem. 
Jerzy Synowiec- To też jest kwestia dobrej woli. 
Jerzy Wierchowicz- Jeżeli płacą to znaczy, że  się wywiązują, że się poczuwają. 
Marek Surmacz-Na kiedy wyznaczymy następne posiedzenie i zaprosimy 
Prezydenta, może na podziałek? 
Marcin Kurczyna- Proponuję termin 4 czerwca br. godz. 16.30 
Marek Surmacz- Zamykam posiedzenie komisji. 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk 

Przewodniczący Komisji 
( - ) 

Marek Surmacz 
 

 


