
Protokół Nr  36/2012 
 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 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- W dniu dzisiejszym mamy kontynuację analizy finansowania CEA 
Filharmonii Gorzowskiej, wykonanie za 2011r., plan na 2012r., i ocena 
gospodarowania tej instytucji. Dziękujemy p.Prezydent i p.Dyrektor za przyjęcie 
zaproszenia na nasze posiedzenie. Otwieram dyskusję. Otrzymaliśmy informację, 
której oczekiwaliśmy (załącznik nr 2 do protokoły). W naszym zainteresowaniu jest 
kwestia zatrudnienia w Filharmonii i z tego pisma, które otrzymaliśmy wynika, że 
projekt  zachowuje wkład funduszy włącznie, jeżeli nie uległ znaczącej modyfikacji w 
ciągu 5 lat lub 3 lat w przypadku małych średnich przedsiębiorstw. Definicje 
znaczących zmian to są takie, które zmieniają realny charakter realizacji, warunki 
realizacji, mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści przez 
przedsiębiorstwo lub podmiot, a także zmiany charakteru własności infrastruktury, 
która powstała w ramach realizacji projektu równości lub nawet doprowadzić do 
zaprzestania działalności. Wydaje mi się, że tutaj kwestie kadrowe są poza zasięgiem, 
nie mają wpływu na to, co się nazywa warunkami w zgodzie z tym programem. Tak to 
zrozumiałem, że tu chodzi o coś zupełnie innego, chodzi o takie modyfikacje, które 
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zmienią właściwie charakter realizacji, kwestie własnościowe, nieuzasadnione 
korzyści, czy jakąś nad wyraz działalność komercyjną, itd.  
Jerzy Wierchowicz- Czy zatrudnienie obecne jest zgodne ze Studium wykonalności? 
Marek Surmacz- Zatrudnienie nie wyczerpuje, z tego wynika, że według studium 
liczba  łączna etatów jest porównywalna do tego, co jest zatrudnionych, tylko jest to 
porozbijane. Łącznie jest to samo, różnica jest w orkiestrze. Jaka jest obecnie sytuacja 
finansowa Filharmonii? Mamy nowego  dyrektora i wiemy z publicznych deklaracji, 
że to jest mega program. 
Alina Nowak- Z-ca Prezydenta- Powiem o faktach, Filharmonia otrzymała dotację w 
wysokości 5,400 mln zł, od sponsora, który budował Nova Park otrzymała dodatkowo 
600 tys. zł. Program i działalność Filharmonii został oszacowany na kwotę 7,100 mln 
zł, czyli taki plan złożyła dyrekcja do prowizorium budżetowego w ubiegłym roku. W 
budżecie jest kwota około milion zł mniejsza i te braki są akcentowane. Program  
artystyczny w dużej mierze przygotowany przez dyrektora Borkowskiego, ale 
zaakceptowany przez dyrektora naczelnego został złożony do zaakceptowania przez 
Prezydenta Miasta, bo taki jest formalny wymóg. Niemniej ten program jest tak obfity, 
że ze względu na to uszczuplenie finansowe Prezydent nie zdecydował się na jego 
podpisanie. Ten program artystyczny był przygotowany na cały rok kalendarzowy, 
część została już zrealizowana. Natomiast w świetle nowych zdarzeń i 
zafunkcjonowania nowego dyrektora Filharmonii, ten program artystyczny będzie 
zmodyfikowany. Dziś odbyła się rozmowa z Prezydentem, ale jaki jest wynik jeszcze 
nie wiem, jestem umówiona w najbliższych dniach na spotkanie z dyrektorem. Z 
informacji pozyskanych z Filharmonii dowiadujemy się, że braki finansowe ciągle 
występują, brakuje pieniędzy na realizację programu artystycznego.  
Jerzy Wierchowicz- Jakie są wynagrodzenia kierownictwa w Filharmonii? 
Alina Nowak- Kwoty są chyba w materiałach, dyrektor zarabia w granicach 9 tys. zł. 
Jerzy Wierchowicz- Jakie są koszty wynajmu mieszkań? 
Alina Nowak- Koszty wynajmu mieszkań, to dla dyrektora Borowskiego koszt roczny 
30 tys. zł, dla dyrektora Nowaka nie wynajmowano mieszkania, ani dla innych 
zatrudnionych w Filharmonii. Trudno mi powiedzieć, na jakich warunkach zawierano 
umowę z dyrektorem Borkowskim, ale mieszka u nas z rodziną, żoną i dwójką dzieci. 
Jerzy Synowiec- Proszę mi wyjaśnić, tutaj jest taka pozycja, której nie rozumiem, a 
mianowicie konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż. koszt 180. tys. zł 
rocznie. Skąd taka kwota się bierze z pozoru przy tak błahej pozycji? 
Marek Surmacz- Nie wykluczone, że elementem wyposażenia przy budowie były 
urządzenia i wykonawca zawarł umowę,.... 
Jerzy Synowiec- Kwota jest wysoka, to jest prawie 15 tys. zł miesięcznie. 
Alina Nowak- Trudno mi powiedzieć, co się kryje pod ta pozycją. 
Jerzy Synowiec- Na utrzymanie zieleni w mieście wydaliśmy na cały rok 300 tys. zł, a 
tu na cały rok 180 tys. zł na konserwację sprzętu gaśniczego. 
Marek Surmacz- Zwrócimy się o wyjaśnienie tej pozycji, co jest kosztem konserwacji 
sprzętu p.poż? 
Alina Nowak- Jest nowy dyrektor Filharmonii i liczymy się z możliwością zmiany 
regulaminu organizacyjnego.  
Ewa Pawlak- Dyrektor Wydziału Kultury- W styczniu tego roku została 
znowelizowana ustawa, na podstawie, której działa instytucja kultury i w związku z 
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tym instytucja otrzymała status instytucji artystycznej i trzeba było nadać nowy statut i 
taki statut został przez Państwa nadany w czerwcu. Konsekwencją zmiany statutu jest 
zmiana regulaminu organizacyjnego i Pan dyrektor złożył ten regulamin do 
zaopiniowania w ubiegłym tygodniu. My w ciągu miesiąca ten regulamin 
zaopiniujemy wnikliwie pod kątem nie tylko czy on odpowiada nowym zapisom 
statutu, ale również tej drugiej stronie, czyli efektywności administrowania tym 
obiektem. Wskażemy w tej opinii ewentualne uwagi, ale ta opinia nie jest wiążąca dla 
dyrektora. 
Marek Surmacz- Jak wygląda ciąg widza i słuchacza w Filharmonii, czy on się 
zmniejszył po tym pierwszym roku uderzeniowym, czy on trwa cały czas? 
Ewa Pawlak- Dyrektor po pierwszym roku działalności przekazał w statystykach, że 
frekwencja tak generalnie wynosi około 75%. Na razie trudno oszacować tą 
frekwencję, ponieważ była przerwa wakacyjna. Natomiast po tych koncertach, które 
się odbyły w ramach „Letniej akademii dźwięku” dla dzieci to sala kameralna była 
wypełniona po brzegi, to była taka oferta, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. 
Zainteresowanie tym, co się dzieje w Filharmonii jest duże. 
Marek Surmacz- Parking jest ciężarem. Czy pomysł na parking przedstawił nowy 
dyrektor? 
Ewa Pawlak- Nie. 
Alina Nowak- Nowy dyrektor mówił o wykorzystaniu patio, chciał tam jakieś 
działania zaproponować. 
Marek Surmacz- Czy rozważana jest restauracja? 
Alina Nowak- Nie. 
Marek Surmacz- Restauracja mogłaby się stać bardzo modna w takim otoczeniu. 
Alina Nowak- Chodzi o działalność edukacyjną. 
Jerzy Wierchowicz- Czytając strukturę zatrudnienia wydaje mi się, że etaty są 
dublowane, pokrewne. 
Alina Nowak- Myślę, że zmiana na stanowisku dyrektora jest dobrym momentem do 
rozmawiania i dokonania jakiś zmian. Obie z panią Dyrektor byłyśmy członkami 
komisji konkursowej i odniosłyśmy wrażenie, że nowy dyrektor jest taki otwarty na 
propozycje, na słuchanie tego, co się w otoczeniu dzieje. 
Jerzy Wierchowicz- Miasto płacąc taką wysoką dotację może oczekiwać chyba 
racjonalnej gospodarki finansowej? 
Alina Nowak- Dyrektor Nowak zawsze w swoich wypowiedziach powoływał się na 
studium wykonalności gdzie literalnie jest napisane, że 54 osoby. 
Marek Surmacz- Tak, ale etaty to już on sam nalicza. Występuje pewnego rodzaju  
zjawisko przymusu wspierania Filharmonii, są instytucje samorządowe, mam takie 
sygnały, które borykają się z ogromnymi problemami finansowymi i jak chcą 
organizować jakąś uroczystość, chciałyby taniej w Teatrze, to nie tylko do 
Filharmonii. 
Alina Nowak- Ja zaprzeczę takiej sytuacji, bo nie znam, nie dochodzą do mnie takie 
sygnały, że jakaś instytucja czy stowarzyszenie jest przymuszane,... 
Marek Surmacz- Ja nie mówię o Stowarzyszeniu tylko o zakładach budżetowych, 
komunalnych przedsiębiorstwach, itd. 
Alina Nowak- Podam przykład szkoły, która chciała zorganizować pożegnanie 
maturzystów w Filharmonii, ale nie udało się i zrobili to w Teatrze. 
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Marek Surmacz- Koszty mogły ich wystraszyć. 
Jerzy Wierchowicz- Jaki może  być   skuteczny instrument nacisku na instytucję 
samorządową żeby ona nie poszła do Teatru, który jest tańszy? 
Marek Surmacz- Bardzo proste, dyrektorzy to wiedzą, że mają tak robić. Organizuje 
się jedną imprezę na cały rok i fundusz jest wyczerpany, a wcześniej mógł zrobić na 
przykład 3 w Teatrze.  
Alina Nowak- To są takie sytuacje chyba nie do udowodnienia. 
Jerzy Wierchowicz- Jeżeli w ogóle są takie sytuacje. 
Marek Surmacz- Czy ktoś ma jakieś pytania? 
Marcin Kurczyna- Mam  pytanie odnośnie tych funduszy zewnętrznych, czy nowy Pan 
dyrektor miał jakąś koncepcję, bo tutaj te fundusze to w jednym roku jest ZUO, w 
drugim roku jest ta spółka. 
Alina Nowak- Wielokrotnie podkreślał, że będzie mu zależało na tym, żeby uczynić 
instytucję gorzowską instytucją, współfinansowaną przez Urząd Marszałkowski, 
będzie też zabiegał o dotację z Ministerstwa Kultury i z innych źródeł pomocowych. 
Wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na tym, aby wykorzystywać środki unijne i to 
nie tylko w takim szerokim zakresie, zobowiązywał się o takie środki zabiegać. 
Jerzy Synowiec- Trzeba mieć nadzieję, że nowemu dyrektorowi się uda. 
Jerzy Wierchowicz- Jakie doświadczenie ma nowy dyrektor w kwestii zarządzania 
takimi instytucjami? 
Alina Nowak- Zarządzał wcześniej instytucją wojewódzką pod patronatem Marszałka. 
Marek Surmacz- Konkurencja, jaka była, w ostatecznej rozgrywce był jeszcze 
animator szczecińsko- warszawski. 
Alina Nowak- Do konkursu przystąpił były dyrektor Opery w Szczecinie. 
Marek Surmacz- Dziękuję Paniom za wyjaśnienia.  Brakuje nam jeszcze tylko 
informacji na temat kosztów p.poż. 
Jerzy Synowiec- Okazać się może, że te koszty są uzasadnione, ale kwota budzi 
zainteresowanie. 
Marek Surmacz- Zwrócimy się  do Prezydenta o informacje na piśmie. 
Jerzy Wierchowicz- Zastanawiam się, czy my jako miasto kompletnie nie mamy 
wpływu, tylko możemy uprzejmie prosić. 
Marek Surmacz- Wybór jest prosty albo dajemy 7 mln zł rocznie dotacji albo nie. 
Jerzy Synowiec- W przyszłości dotacja może być wyższa. 
Marek Surmacz-  Jak damy w przyszłości  7 albo 10 mln zł to pod tą kasę dyrektor 
artystyczny jest w stanie nam zorganizować wszystko i pochłonąć te pieniądze.  Po 
otrzymaniu odpowiedzi na nasze zapytanie spotkamy się, aby przyjąć sprawozdanie i 
przejdziemy do realizacji następnego punktu naszego planu pracy. Został nam jeszcze 
temat dotyczący budynku przy ul.Zbąszyńskiej, to jest ostatni punkt tego roku. Urodził 
mi się pomysł na jeszcze jedną rzecz, będę sugerował to mojemu klubowi i postawię 
to na Konwencie, bo uważam, że to jest istotna sprawa.  Rzadko bywa tak, żeby w 
Urzędzie Miasta odbywała się kontrola Inspekcji Pracy z oskarżeniem o mobing, a 
potem w czasie kontroli okazało się, że potężna ilość pracowników nie wykorzystuje 
w terminie swoich urlopów. Duża liczba urzędników nie ma przeszkolenia z zakresu 
BHP, co jest podstawą zatrudnienia. Jeżeli chodzi o Urząd Miasta to są istotne 
naruszenia, którymi powinna zająć się Komisja Rewizyjna. Protokół z tego, co wiem 
już wpłynął do Prezydenta Miasta z Państwowej Inspekcji Pracy. Postawię tą sprawę 
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jutro na Konwencie, uważam, że dla dobrego funkcjonowania Urzędu ta sprawa 
powinna być przedmiotem kontroli. Druga sprawa to jest wikłanie radnych Rady 
Miasta w komisje konkursowe na wybór dyrektorów jednostek samorządowych, 
placówek oświatowych, szkół, zarządzeniem Prezydenta. Kiedyś Rada Miasta 
desygnowała radnych do pracy w takich komisjach i w ten sposób oni wykonywali 
funkcję kontrolną na zewnątrz działalność Prezydenta miasta, ale to było w czasie, 
kiedy Prezydent nie był wybierany w powszechnych wyborach. Później to się 
skończyło, ale mechanizm pozostał. Uważam, że jest to sprzeczne z rozdziałem organu 
stanowiącego od Prezydenta jako władzy wykonawczej. Termin następnego 
posiedzenia komisji wyznaczymy jak otrzymamy odpowiedź na nasze pismo. 
 
Na tym posiedzenie komisji zakończono. 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk 

Przewodniczący Komisji 
( - ) 

Marek Surmacz 
  
 


