
Protokół Nr  37/2012 
 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 września 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 finansami w tej instytucji. W związku sytuacją w Filharmonii, 
publicznymi sygnałami o tym, że dyrektor zmuszony jest podejmować radykalne 
działania oszczędnościowe dobrze byłoby zapoznać się z bieżącą sytuacją i planami na 
najbliższe kilka miesięcy oraz planem na rok przyszły. Dlatego proponuję zaprosić 
Pana dyrektora na najbliższe posiedzenie naszej komisji. Wniosek przyjęty zgodnie. 
Będziemy mieli okazję zapytać o ten fundusz szczegółowo. Kolejna sprawa to zasadne 
jest przejrzenie wniosku o dofinansowanie budowy Filharmonii Gorzowskiej na etapie 
inwestycyjnym pod kątem przyszłej deklaracji Prezydenta, co do funkcjonowania 
Filharmonii Gorzowskiej. Czy tamten wniosek nie ograniczał Prezydenta albo inaczej, 
nie nadaje Marszałkowi, wobec, którego występował Prezydent o dofinansowanie, 
swobody w działaniu i nie finansowaniu naszego zadania. Kiedyś może to wyglądało 
zbyt optymistycznie, a w tej chwili może to wyglądać gorzej. Wystąpimy do 
Prezydenta o udostępnienie nam wniosku,  czyli kompletnej dokumentacji związanej z 
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wnioskiem do Marszałka Województwa o dofinansowanie  budowy Filharmonii 
Gorzowskiej. 
Jerzy Wierchowicz- Nowy dyrektor wydaje się sensowny, dlatego między innymi, że 
„dał sobie radę” z dyrektorem artystycznym. 
Marek Surmacz- Ustalmy termin następnego posiedzenia Komisji. 
Jerzy Synowiec- Odnośnie materiału, który otrzymaliśmy (załącznik nr 2 do 
protokołu),  rozumiem, że te kwoty składają się na kwotę główną, ale konserwacja 
klimatyzacji za 3.500,00zł miesięcznie to jest etat dla człowieka.  
Jerzy Wierchowicz- Kto podpisał pismo? 
Marek Surmacz- To podpisała Główna księgowa, ale pytanie, kto te ceny ustalił, kto je 
szacował? 
Jerzy Synowiec- Pomijając już to, że jest jakiś okres gwarancyjny każdej instalacji. 
Jerzy Wierchowicz- Tak to jest dużo pieniędzy. 
Marek Surmacz- Dotyczy to paru lat, chyba, że zawarto umowę. Konserwacja wymaga 
gotowości, bo to są urządzenia wymagające działania i nawet jak coś nawali,.... 
Jerzy Synowiec- To nie lepiej zatrudnić jednego konserwatora na etacie przez rok? 
Marek Surmacz- Zdecydowanie. 
Jerzy Synowiec- To będzie kosztowało powiedzmy około pięć razy mniej.  
Marek Surmacz-Taki konserwator miałby nadzór nad wszystkim. Natomiast etat za 
180.000,00 zł to jest pensja ministra. 
Jerzy Wierchowicz- Na następnym posiedzeniu porozmawiamy o tym z dyrektorem. 
Marek Surmacz- Skieruję pismo z prośbą o przygotowanie się do odpowiedzi 
szczegółowej w tej sprawie. 
Jerzy Synowiec- Filharmonia będzie tworzyła  ogromne koszty, tak można, ja 
rozumiem, że tak można. 
Marek Surmacz- Pytanie, w jaki sposób zawarto kontrakt na tą konserwację, czy jest 
długoterminowy, czy nie? 
Jerzy Wierchowicz- Jakie są konsekwencje zerwania umów? 
Jerzy Synowiec- To jest rzecz specjalistyczna, czy jeden fachowiec, były strażak w 
ramach umowy-zlecenia za 1,5 tys. zł miesięcznie plus ZUS by to zrobił? 
Marek Surmacz- One tak się nazywają, że to są strażackie, ale tam jest wiele innych 
pozycji, np. przegląd konserwacyjny systemu miejsc parkingowych 4.500,00zł 
rocznie. 
Jerzy Wierchowicz- Na następnym posiedzeniu komisji wysłuchamy Pana dyrektora i 
myślę, że będziemy już kończyć temat Filharmonii. 
Marek Surmacz- Postaram się przygotować projekt stanowiska.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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