
Protokół Nr  35/2012 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 sierpnia 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 finansowania CEA-Filharmonii Gorzowskiej, wykonanie w 2011r. i 

plan na 2012 rok, ocena gospodarowania finansami w tej instytucji. 
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- Mamy materiały informacyjne, które były wcześniej dostępne dla 
właściwej komisji,( załącznik nr 2 do protokołu) i całej Rady przy sprawozdawczości 
budżetowej, (załącznik nr 3 do protokołu). W tej chwili dodatkowo otrzymaliśmy 
szczegółowy plan finansowy Centrum Edukacji Artystycznej na 2012 rok (załącznik 
nr 4 do protokołu), a z pisma przewodniego, które do tego planu załączył Pan 
Prezydent wynika, że do 31 sierpnia Radzie Miasta będzie przedstawione 
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za I półrocze 2012r., w którym będzie 
też sprawozdanie szczegółowe z działalności Filharmonii i to się pokryje w czasie, bo 
nasz najbliższy termin posiedzenia wyznaczymy pod koniec sierpnia, aby uzyskać te 
materiały, które dojdą w międzyczasie. Czy potrzebujemy jakieś inne informacje? 
Jerzy Wierchowicz- W materiałach  szczegółowo przedstawione dane. 
Marek Surmacz- Plan jest szczegółowo rozpisany jest wiele tematów interesujących, 
struktura etatowa Filharmonii jest bardzo ciekawa, załączona  w materiale dla Komisji. 
Marcin Kurczyna- Czy ta struktura jest potwierdzona i czy ona nie wynika z umów 
podpisanych z funduszami europejskimi? 
Marek Surmacz- Sądzę, że struktura etatowa nie  ma związku. 



Marcin Kurczyna- Ja sądzę, że ma,  dlatego dyrektor Wydziału Kultury mogłaby nam 
to potwierdzić albo zaprzeczyć. 
Marek Surmacz-Dobrze, zwrócimy się do Pani dyrektor o wyjaśnienie. 
Jerzy Wierchowicz- Nie tylko Panią dyrektor, bo jeżeli tak to jest, to powinna nam 
przedstawić dokumenty, z których wynika zobowiązanie zatrudnienia np. tylu osób. 
Marek Surmacz- Zaprosimy Panią dyrektor z prośbą o przedstawienie nam 
szczegółowych informacji na temat struktury etatowej, zobowiązań wynikających z 
umów i możliwości prawnych zmiany. 
Jerzy Wierchowicz- Zobowiązań wobec instytucji europejskich. 
Marek Surmacz- Dobrze, poprosimy w kontekście zobowiązań wobec Unii 
Europejskiej.  
Jerzy Wierchowicz- W kontekście finansowania w części finansowanej przez Unię 
Europejską. Być może są jakieś ograniczenia, że należało stworzyć ileś tam miejsc 
pracy.  
Marek Surmacz- Na 54 etaty jest 8 kierowników i dyrektorów, orkiestra liczy 25 osób 
przy 11 wakatach w tej chwili. 
Marcin Kurczyna- Mam pytanie, z materiału wynika, że dochody ze sponsoringu są na 
poziomie 582.200,00zł, ja jestem ciekaw czy to jest z podmiotów, w których miasto 
ma jakieś udziały, czy to jest od innych podmiotów? 
Marek Surmacz- Poprosimy o listę sponsorów i wielkość wsparcia przez poszczególne 
podmioty. Do Pani dyrektor jeszcze będziemy mieli prośbę o informację czy ta 
struktura się nie zmieniła, bo ten materiał jest datowany na kwiecień 2012r., mogła 
ulec zmianie w dół albo w górę?  Nowy dyrektor nas nie interesuje, bo musi mieć czas 
na wejście w swoją rolę. Czy ktoś ma jeszcze jakieś prośby o inne materiały? 
Jerzy Wierchowicz- Materiały, które już otrzymaliśmy są dość szczegółowe. 
Marek Surmacz- Wyznaczymy termin następnej komisji, proponuję przed sesją 28 
sierpnia godz. 16.30. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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