
Protokół  Nr 34/2012 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 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 sprawozdania. 

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 
 
Proponowany porządek dzienny został przyjęty jednomyślnie. 
 
 

AD.3 
 
Marek Surmacz- Przygotowałem projekt sprawozdania, załącznik nr 2 do protokołu. 
Czy ktoś ma jakieś propozycje do tego projektu? Projekt jest tylko uzupełniony o 
uwagę p.Kurczyny, że decyzja Prezydenta Miasta pozwolenie na budowę wydana 
zgodnie z wnioskiem, itd. 
Radosław Wróblewski- Nie brałem udziału w pracy komisji, dlatego wstrzymam się. 
Marek Surmacz- To, że radni zostali wprowadzenie w błąd nie budziło kwestii. 
Jerzy Wierchowicz- Faktycznie przedstawiciele miasta zapewniali, że to będzie tak 
wyglądać, ale wniosek końcowy jest za ostry. 
Marek Surmacz- Skierowanie do prokuratury? 
Jerzy Wierchowicz- To są wszystko rozmowy nieformalne Prezydenta i 
przedstawicieli Inwestora. Panowie sobie porozmawiali, nie mamy żadnego 
zobowiązania ani pisanego, ani żadnej umowy. 
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Marek Surmacz- Tu nawet nie chodzi o te 4 mln zł. 
Jerzy Wierchowicz- O to chodzi. 
Marek Surmacz-Nie. 
Jerzy Wierchowicz- Chodzi o to, że nie wybudowano tej powierzchni. 
Marek Surmacz- Tak, po pierwsze chodzi o to, że nie wybudowano tej powierzchni, że 
przetarg był rozpisany na koncepcję. Później odstąpiono od tej koncepcji, czyli 
złamano warunki przetargu. Po co było wpisywać koncepcję, przedstawienie do 
wymogu przetargu koncepcji zagospodarowania, jeżeli była ona nieistotna, ponieważ 
był plan przestrzennego zagospodarowania. Koncepcja była niepotrzebna, ale 
koncepcja wyselekcjonowała, czyli zniechęciła potencjalnych nabywców.  
Marcin Kurczyna-  Dla mnie punkty 4, 5 i 7 są wątpliwe w tym sprawozdaniu. Były 
jakieś negocjacje na zasadzie takiej jak Pan sugeruje, że Prezydent powiedział nie 
będziecie musieli tego budować, jak dacie nam 4 mln zł. Takie negocjacje ciężko 
ustalić i kwestia tamtego pozwolenia na budowę. Ja się będę nadal upierał, że jeżeli 
jest zgodne z planem to się należy inwestorowi „jak psu zupa” i tu nie trzeba było w 
żadnym wypadku przekupywać miasta, czy oferować pieniędzy za to. W każdej 
sytuacji, jeżeli dojdą do wniosku, że składają wniosek o pozwolenie na budowę z 
takim projektem to trzeba zaakceptować. Chciałbym zaakcentować fakt samego tego 
przetargu, bo tu się z Panem zgadzam w 100%, że przetarg to jest szczyt bezmyślności 
ze strony miasta. 
Marek Surmacz- Jeżeli nadrzędnym celem byłoby dobre sprzedanie tej nieruchomości, 
a trzymać się tej wersji Prezydenta, że plan określa później już dalszy sposób 
wykonania tej inwestycji, to, po co te kryteria o wiarygodności klienta, o koncepcji 
zagospodarowania, jeżeli jest plan przestrzennego zagospodarowania. Tutaj przetarg 
był moim zdaniem przekręcony.  
Marcin Kurczyna- Tutaj jest pewien kłopot, lepiej byłoby nie iść w tym kierunku, że 
były jakieś negocjacje, możemy przyjąć taką ogólną konkluzję, że nie wyjaśniliśmy i 
jakby dziwne jest pojawienie się tej kwoty 4 mln zł, tej obietnicy takiej, która się 
pojawia w pismach, że to się pojawiło w tym samym czasie, co drugi wniosek  o 
pozwolenie na budowę i że to może nam sugerować dziwne rzeczy. 
Marek Surmacz- Prokurator powie, że istnieje bezpośrednio spójny ciąg logiczny 
następstw w związku z tymi propozycjami. 
Marcin Kurczyna- Pan proponuje proces inkwizycyjny, takie rzeczy trzeba 
udowodnić. 
Marek Surmacz- Nie nazywam przestępcą Prezydenta, ale mówię, że nie do 
zaakceptowania jest sytuacja, w której Prezydent pozostający jako organ wobec 
inwestora podejmuje z nim negocjacje  w sprawie odstąpienia od nałożonych.,,,, 
Marcin Kurczyna- Ja nie wiem czy podejmuje negocjacje, ale nazywa go Pan 
przestępcą w punkcie 7. 
Marek Surmacz-Punkt 7 możemy wykreślić. 
Marcin Kurczyna- Trzeba to przeredagować, nie mamy jasności. 
Marek Surmacz-Komisja Rewizyjna może tego tak nie ujmować, ale to nie 
przeszkadza, żebym ja skierował zawiadomienie do Prokuratury. 
Marcin Kurczyna- Jeżeli podpiszemy się pod tym, że Prezydent prowadził jakieś 
dziwne negocjacje, że proponował, nie będzie tego robili a dacie nam 4 mln zł to 
robimy tak naprawdę z tych inwestorów,...... 
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Marek Surmacz- Zakładamy, że nie musiał, to, z czego wynikał pierwszy wniosek o 
pozwolenie na budowę z pełnym zakresem wynikającym z przedstawionej koncepcji. 
Choć może po spotkaniu z Prezydentem i dogadaniu jakiejś formy przekazania sobie 
wzajemnego, nie jednostronnego, bo z tego wynika, że inwestor zobowiązał się. Po 
czym następuje  wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. Ta decyzja mieści 
się w planie przestrzennego zagospodarowania tylko, że dziwnym trafem w stosunku 
do pierwszej decyzji inwestor naprawdę dużo oszczędza. Nie buduje dużego obiektu 
kubaturowego, nie musi budować kolejnego piętra parkingu, itd. On uzyskuje  
korzyści na skutek tej nowej decyzji. 
Marcin Kurczyna- Ta decyzja mu się należy niezależnie czy on zadeklaruje 4 mln zł, 
czy zapłaci 10 mln zł, czy nie zapłaci nic. 
Marek Surmacz- Popatrzcie na to wszystko w całokształcie, jest przetarg, jest 
zobowiązanie dla uczestnika przetargu do pokazania koncepcji. Ta koncepcja ma  40 
punktów rozstrzygających  na 100 i na końcu w tym wszystkim pozwolenie na 
budowę wydane w zgodzie z koncepcją. Dalej następuje spotkanie, na którym się 
umawiają na jakieś miliony złotych, jest wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na 
budowę. Nie ma formalnie podpisanego porozumienia między Prezydentem a 
Inwestorem, ale inwestor uzyskuje korzyść w wyniku tego nowego pozwolenia na 
budowę w postaci odstąpienia od przymusu zainwestowania kilkunastu milionów 
złotych. 
Marcin Kurczyna- Tutaj się z Panem nie zgadzam, bo moim zdaniem tego przymusu 
nigdy nie było, więc ciężko mówić o odstąpieniu. Pozwolenie kształtuje Panu 
uprawnienia, ale nie nakłada obowiązków.  Jeżeli ktoś chce sobie wybudować coś to 
występuje   do miasta o pozwolenie na budowę. Miasto udzielając tego pozwolenia 
mówi proszę bardzo, ale nie mówi, że ma Pan to wybudować, bo jak nie to 
niewiadomo, co. Ja mogę sobie wybudować, ale mogę też nie wybudować. 
Marek Surmacz- Nie byłoby sprawy w tym  wszystkim gdyby nie było spotkania 
Prezydenta z tym Inwestorem, w którym pojawiają się jednak świadczenia pieniężne. 
Marcin Kurczyna- Nie jesteśmy w stanie w tej chwili argumentować logicznie, że 
pieniądze się pojawiają jako coś za coś. 
Marek Surmacz- Pojawiają się pieniądze a później jest zmiana decyzji. 
Marcin Kurczyna- Gdyby tych 4 mln zł nie było a pojawiłby się taki sam wniosek, w 
takiej samej formie, to, co miasto by tego pozwolenia nie wydało? Wydałoby.  
Marek Surmacz- Nie wiem, ja bym walczył, nie wydałbym. 
Marcin Kurczyna- Wówczas inwestor odwołuje się do SKO i wygrywa, nie ma 
dyskusji. 
Marek Surmacz- A warunki przetargu, zerwany przetarg. 
Marcin Kurczyna- Nie ma warunków przetargu, te 4 mln zł nie padły bądź, co bądź, a 
odstąpić od umowy można i dzisiaj.  
Marek Surmacz- Ja bym odstąpił od umowy, odzyskałbym grunt i sprzedał na innych 
warunkach. 
Marcin Kurczyna- Biorąc pod uwagę jakby 4 mln zł zostało wpłacone do kasy to 
odstąpić od umowy można było,...... 
Marek Surmacz- Jest Pan prawnikiem, przychodzę i  rozmawiam, że deklaruję jakąś 
kwotę na rzecz, były kiedyś takie oskarżenia korupcyjne swego czasu niektórych 
burmistrzów, którzy w  zamian za udzielone np. zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
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zobowiązywali się, ci przyszli koncesjonariusze do świadczenia na rzecz miasta i 
burmistrze spadali ze stołków. W naszym przypadku inwestor przyjął na siebie 
zobowiązanie wykonać to w postaci koncepcji, którą sam przedstawił. W koncepcji 
było 3000m2 na potrzeby kulturalne. 
Marcin Kurczyna- Niestety nie było czegoś takiego, bo doszlibyśmy do tego, że 
sprzedaż musiała być zawarta w umowie, czyli w umowie musiała być zawarta ta 
koncepcja, a jak Pan wie nie mogła być zawarta, bo nie można sprzedać pod 
warunkiem. Na podstawie, czego by Pan odstępował od umowy? 
Marek Surmacz-A koncepcja, przyjęcie koncepcji, warunki przetargowe. 
Marcin Kurczyna- Jak to się ma do całej umowy, którą podpisujemy? 
Marek Surmacz- Dlatego, że to była forma ograniczenia sprzedaży tej działki. Przetarg 
był nieograniczony, w ogóle tu była sprzeczność. 
Marcin Kurczyna- Tu zgoda, ale pójście dalej, że nastąpiła wymiana handlowa,.... 
Marek Surmacz- Jak się ogłasza przetarg to po coś. 
Marcin Kurczyna- Tutaj może jakaś nieprzemyślana decyzja urzędników, którzy nie 
wiedzieli, że nie będą mogli zobowiązać do budowy. 
Marek Surmacz- Dokładnie wiedzieli, ja przytoczyłem na posiedzeniu komisji kazus 
Empiku i ci sami urzędnicy dokładnie wiedzieli, że tak nie można zrobić, bo wtedy to 
już było przepracowane. 
Marcin Kurczyna- Ja te wątpliwości nadal będę miał i oboje się nawzajem nie 
przekonamy. Wydaje mi się, że tego nie udowodniliśmy, tego nie stwierdziliśmy. Być 
może gdybyśmy przesłuchali Prezydenta? 
Marek Surmacz- Jeżeli ja Prezydenta proszę na kilka dni przed terminem, od rana ma 
informację, że zapraszamy go na komisję i czekamy na odpowiedź niemalże do 
godziny rozpoczęcia komisji. Prezydent nie chce z nami się spotkać. 
Marcin Kurczyna- Napiszmy to, bo to jest jakiś fakt, mamy tu wątpliwości do punktu 
4 i 5, które mógłby rozwiać Prezydent, ale się nie stawia. Nie złożył wyjaśnień przed 
Komisja Rewizyjną. Na to się można zgodzić tylko, że tu są dalej pewne rzeczy. 
Zgadzam się, żeby to była relacja z działalności Komisji Rewizyjnej, ale nie na takie 
przesadzanie. 
Marek Surmacz- Proszę podać propozycje w tej sprawie, punktu 4 i 5. Rozumiem, że 
punkty 1,2,3 są akceptowane, a punkt 7 wykreślili śmy. 
Marcin Kurczyna- Napiszmy, że nie wyjaśnione pozostały rozmowy dotyczące 
przekazania przez inwestora 4 mln zł. Wyjaśnienia przed Komisją miał złożyć 
Prezydent, ale się przed Komisją nie stawił, wyjaśnień nie złożył.  
Marek Surmacz- Celowo napisałem, że nie do zaakceptowania, bo chciałbym, aby w 
przyszłości to zabrzmiało w odpowiedni sposób, żeby  Prezydent miasta nie czuł na 
sobie kompetencji do takiego szemrania na zewnątrz. 
Marcin Kurczyna- Tutaj ten akapit jest do zaakceptowania, bo to jest jasne, że mimo 
deklaracji Prezydenta  w tej sprawie formalnego porozumienia Miasto nie otrzymało 
deklarowanych pieniędzy. Martwi mnie tylko ta część gdzie mówimy o konkretnych 
negocjacjach. 
Marek Surmacz- Proponuje napisać, że Komisja nie akceptuje takiego sposobu 
postępowania Prezydenta, w którym podejmuje z inwestorem negocjacje, w ogóle 
zwyczaj podejmowania z inwestorem negocjacji, dam ci pozwolenie na budowę, jak 
mi kawałek drogi wybudujesz jest jakimś,..... 
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Jerzy Wierchowicz- Jest to patologia, ale mówiłeś o przykładzie, że samorząd  dawał 
pieniądze na Policję albo sponsorzy, ale tego już nie ma. 
Marcin Kurczyna- Proponuję w punkcie 5 – Decyzja zwolniła inwestora od 
poniesienia nakładów nie tylko na wybudowanie obiektu kubaturowego- to jest 
prawda. Po dacie  uzgodnionego przekazania jakby sugeruje, to, co Pan chce 
zasugerować, że były jakieś tam uzgodnienia, co, do których nie mamy wiedzy. 
Wystarczy tą część zdania wyrzucić z punktu 5, a reszta jest do zaakceptowania. Jest 
jeszcze kwestia punktu 4- żebyśmy wskazali, że nie zostało wyjaśnione, jaki był 
kontekst rozmów pomiędzy  Prezydentem, a inwestorem. 
Marek Surmacz- Zgadzam się. Poddam sprawozdanie Komisji pod głosowanie 
uwzględniając zgłoszone poprawki: 
 
 

Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej 

z dnia 26 czerwca 2012 r.  
 

w sprawie  
„Analizy działań prezydenta związanych z podpisanymi umowami i porozumieniami  
z developerem, w związku ze sprzedażą gruntu i budową centrum handlowego  
na Zawarciu i realizacją zadania Miejskiego Centrum Sztuki (zmiana koncepcji)”. 
 
Komisja Rewizyjna realizowała zadanie na podstawie Uchwały Rady Miasta - Plan 
Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.  
Komisja pracowała na dokumentach udostępnionych przez Prezydenta Miasta oraz  
publikowanych w BIP. 
 
W postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną udział 
wzięli: 

1. Ewa Piekarz   - wiceprezydent miasta 
2. Barbara Napiórkowska  - dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
3. Danuta Szrejter   - dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej  
4. Małgorzata Stróżowska  -  dyrektor Wydziału Urbanistyki  
 

Ustalenia Komisji: 
1. 5 stycznia 2005 r. - podczas procedury uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Grobla, 
Woskowa, Przemysłowa, przedstawiciele Prezydenta Miasta w dyskusji 
przekonywali radnych, że zaproponowane sformułowania  
(w przedłożonym projekcie uchwały § 10 u. 1 p.1) gwarantują realizację tych 
ustaleń łącznie,  
tj. m.in. usługi celu publicznego i kultury – w wielkości minimum 3.000 m². 

2. 1 marca 2006 r. - W związku z prowadzeniem procedury przygotowania  
do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Św. Jerzego i Przemysłowej 
obejmującej trzy działki o powierzchni  3,89 ha pojawiła się wątpliwość,  
czy jest możliwe umieszczenia w ogłoszeniu o przetargu zobowiązania  
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potencjalnego nabywcy do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz miasta części 
obiektu na cele kultury i publiczne. Opinia prawna w tej sprawie  
nie pozostawiała wątpliwości – własności nieruchomości nie można przenieść 
pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. 

3. 27 kwietnia 2006 r. - Ogłoszenie Prezydenta Miasta o przetargu pisemnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp.  
przy ul. Św. Jerzego i Przemysłowej o łącznej powierzchni 38.964 m² odwołało  
się do zapisu w m.p.z.p. o obowiązujących ustaleniach szczegółowych  
i przeznaczeniu tego terenu m.in. na w/w funkcję.  
Warunki przetargu zobowiązywały oferenta – uczestnika przetargu,  
do przedstawienia koncepcji architektoniczno-funkcjonalno-użytkowej, której 
wybór w rzeczywistości decydował o wygraniu przetargu, albowiem pośród 
kryteriów oceny ofert cena – 40%  równoważona była  funkcjonalnością  
i atrakcyjnością koncepcji – również 40%.  Niejasne, zatem, co do 
zamierzonego celu, było wprowadzenie kryterium wiarygodności finansowej – 
20%, zważywszy na fakt, iż na uczestników przetargu nałożono formalny 
obowiązek (w p. 6) dostarczenia dokumentów potwierdzających wiarygodność 
finansową. 
Komisja dokonała wyboru zwycięzcy (ofertę złożył jeden uczestnik – Synergy 
Investments sp. z o.o. z Warszawy) na podstawie złożonej przez niego 
koncepcji architektoniczno-funkcjonalno-użytkowej przewidującej 
wybudowanie galerii wystawowej w części północnej obiektu, wyczerpującej 
warunek - usługi celu publicznego i kultury – w wielkości minimum 3.000 m².  

4. 12 października 2007 r. - Decyzja nr 546/07 Prezydenta Miasta  
– o pozwoleniu na budowę, wydana zgodnie z wnioskiem, potwierdza zgodność 
przedłożonego projektu z zaakceptowaną przez komisję przetargową zwycięską 
koncepcją odpowiadającą ustaleniom szczegółowym obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniała 
wybudowanie galerii wystawowej. 

5. 6 kwietnia 2008 r. -  Prezydent Miasta podejmuje uzgodnienia z panem 
Davidem Sharkey, przedstawicielem Synergy Investments sp. z o.o.  i zawiera 
ustne porozumienie na rzecz przyjęcia przez  Miasto Gorzów Wlkp. w latach 
2010-2011 kwoty 4 mln zł. Forma prawna tego porozumienia miała zostać 
określona w przyszłości. W piśmie z 8 kwietnia 2008 r. adresowanym  
do Synergy Inwestments sp. z o.o.  Prezydent Miasta potwierdza powyższe, 
jednocześnie oświadcza, że cyt. „w związku z  zapisem § 10 u. 1 p.1 uchwały  
Nr XL/479/2005 rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 stycznia 2005 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Grobla, Woskowa, 
Przemysłowa – Miasto nie oczekuje zlokalizowania w zrealizowanym na tej 
nieruchomości obiekcie miejskich instytucji kulturalnych”. 

6. 22 lipca 2008 r. - Synergy Investments sp. z o.o. kieruje do Prezydenta Miasta 
wniosek o nową decyzję o pozwoleniu na budowę, w zakresie m.in. cyt. 
„zmniejszenia ogólnej kubatury i powierzchni użytkowej na skutek rezygnacji z 
budowy Galerii Wystawowej oraz zmiany elewacji północnej tym 
spowodowane”.  
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Decyzja Prezydenta Miasta nr 497/08 z dnia 9.09.2008 r. zmieniająca decyzję  
nr 546/07 o pozwoleniu na budowę uwzględniła w całości żądanie inwestora,  
nie rozstrzygała spornych interesów toteż na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa odstąpiono od jej uzasadnienia.  

 
Wnioski: 
1. Radni uczestniczący w dyskusji przed podjęciem uchwały o miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 5 stycznia 2005 r. przez Prezydenta Miasta zostali 
wprowadzeni w błąd, że brzmienie § 10 u. 1 p.1 uchwały zagwarantuje Miastu cyt. 
„3.000 powierzchni, którą się otrzyma jest z całą pewnością korzyścią” (Mariusz 
Guzenda 5.01.2005 r.).   
W świetle następnie podejmowanych przez Prezydenta Miasta działań  
– warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości, rozstrzygnięcie przetargu  
oraz kolejne decyzje w konsekwencji, których Prezydent Miasta faktycznie odstępuje  
od konieczności realizacji minimum 3.000 m² Galerii Wystawowej – ocenie podlega 
motywacja Prezydenta Miasta polegająca na umyślnym działaniu na szkodę Miasta 
albo wynikająca ze skrajnej niekompetencji. 
 
2. Wywołana wątpliwość (1.03.2006 r.) jest zastanawiająca, bowiem czynności 
związane ze sprzedażą nieruchomości są typowymi, podejmowanymi ustawicznie 
przez odpowiednie służby podległe Prezydentowi Miasta. Podobne dylematy musiały 
być rozstrzygane wielokrotnie w ponad dwudziestoletniej historii   samorządu.   
W przeszłości, podobny dylemat rozstrzygnięto (identycznie jak na użytek  
tego postępowania określiła opinia prawna) w przygotowaniu do sprzedaży 
nieruchomości po dawnym MPiKu na początku lat 90. Do rozstrzygnięcia pozostaje 
kwestia, – w jakim celu przekonywano radnych w 2005 roku, że narzucenie 
potencjalnemu nabywcy nieruchomości takich warunków jest nie tylko uzasadnione, 
ale i prawnie możliwe. 
Zaznaczyć należy, że brak możliwości umieszczenia w ogłoszeniu o przetargu 
zobowiązania  potencjalnego nabywcy do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz miasta 
części obiektu na cele kultury i publiczne, nie wyklucza możliwości zobowiązania 
nabywcy do realizacji funkcji – na cele kultury i publiczne, w przyszłości odpłatnie 
przez miasto albo przez inny podmiot niż miasto. Możliwe też było zagwarantowanie 
realizacji tej funkcji w dostępnej formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 
3. Określone w przetargu na sprzedaż nieruchomości kryteria, pozwalały urzędnikom 
na dowolność i pełną uznaniowość w wyborze zwycięzcy.  
Ostateczny efekt w postaci zaakceptowanego projektu (po drugiej decyzji  
o pozwoleniu na budowę)  wskazuje, że błędem było nie przyjęcie, jako 
rozstrzygającego kryterium ceny  za oferowaną nieruchomość.  
Inne kryterium – podlegająca ocenie urzędników koncepcja architektoniczno-
funkcjonalno-użytkowa, równoważne  do ceny, mogło skutecznie zniechęcić innych 
inwestorów do złożenia ofert. 
 
4.  Komisja nie wyjaśniła okoliczności spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielem 
inwestora i deklaracji przekazania Miastu 4 mln zł.  
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Mimo deklaracji Prezydenta Miasta, do dzisiaj nie zawarto w tej sprawie formalnego 
porozumienia. Miasto nie otrzymało w latach 2010-2011 deklarowanych  
przez inwestora 4 mln. zł. Prezydent nie przyjął zaproszenia Komisji w celu 
wyjaśnienia powyższego. 
 
5. Na zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę niewątpliwie skorzystał inwestor.  
Decyzja zwolniła inwestora od poniesienia wielomilionowych nakładów  
nie tylko na wybudowanie obiektu kubaturowego o powierzchni nie mniejszej   
niż 3.000 m² - Galerii Wystawowej, ale także innych elementów kubaturowych 
przewidzianych w pierwotnym projekcie np. zmniejszenie powierzchni i kubatury 
garażu wielopoziomowego w związku z redukcją ilości poziomów (o jeden poziom).  
 
6. Postępowanie Prezydenta Miasta w sprawie będącej przedmiotem badania Komisji 
Rewizyjnej należy zakwalifikować, co najmniej jako nieczytelne, niekonsekwentne  
i niekompetentne – w sumie szkodzące Miastu. 
 
Komisja przyjęła Sprawozdanie głosami radnych - 2 za i 2 wstrzymujących. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk  

Przewodniczący Komisji 
( - ) 

Marek Surmacz 
 

 


