PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 11:00 otworzył XXXIV Sesję Rady
Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem na czele,
Zastępcę Komendanta Straży Pożarnej Sławomira Kamińskiego, Prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego OSP RP w Toruniu Bogdana Sowińskiego, dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, naczelników wydziałów, media oraz pozostałe osoby
obecne na sali.
Następnie Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 19
Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
1.

Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Powiatu.
2. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w roku 2017/2018.
3. Przyjęcie sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za rok 2017.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
a) wystąpienie Starosty Toruńskiego;
b) opinia RIO,
c) opinie Komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018 –
2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku
2018 w ramach
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych.
8. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 19 radnych.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXIII Sesji Rady Powiatu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych protokół XXXIII Sesji Rady
Powiatu Toruńskiego został przyjęty jednogłośnie.
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Ad 2. Dyrektor PZD H. Dygasiewicz przedstawił Informację na temat zimowego utrzymania
dróg w roku 2017/2018.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
A. Jałocha poruszył kwestię wycinki drzew przy drogach. Zwrócił uwagę, że wycinka wiąże
się z kilkoma problematycznymi kwestiami. Powiedział, że proces ten jest szkodliwy dla
środowiska. Dodał, że fakt wycinania drzew przy drogach sprawia, że rolnicy mają możliwość
zaorania ziemi do samej drogi. Zwrócił uwagę, że wycinka drzew może mieć też wpływ na
zalewanie drogi, ponieważ pługi dewastują rowy.
Kolejną kwestią sporną jest problem przywłaszczania przez rolników fragmentów ziemi
(najczęściej zaoranych), będących własnością Powiatu Toruńskiego.
A. Jałocha zwrócił się do Dyrektora PZD, by uwzględnił te uwagi. Zasugerował, by w miejsce
wyciętych drzew sadzić nowe, aby nie można było wspomnianych fragmentów ziemi zaorać.
Dyrektor H. Dygasiewicz powiedział, że drzewa są wycinane w sytuacji, gdy są chore albo gdy
pojawiają wnioski rolników, że dane drzewo zagraża bezpieczeństwu. Drzewa takie są
zaznaczane, a gdy jest zgoda Gminy, zostają one wycięte. H. Dygasiewicz dodał, że jeśli nie
ma zgody, drzew się nie ścina. Wyjaśnił, że często wycinane są stare (ok. 50-letnie) chore
topole, ale zawsze zostawiane są karcze, więc nie ma możliwości, aby taki fragment ziemi
zaorać. Dodał, że drzewa na poboczach (takie, jak klon, jesion czy jawor) często stwarzają
zagrożenie dla kierowców. Mogą być one wycięte, ale potrzebna jest zgoda z RDOŚ-u.
Poinformował również, że w ciągu ostatnich dwóch lat na drogach powiatowych posadzonych
zostało ponad 500 drzew, a wycięto dużo mniej.
Do posiedzenia dołączył Radny C. Strąkowski zwiększając kworum do 20 osób.
A. Jałocha zaapelował, by zawsze uzupełniać miejsca po wycinanych drzewach, aby nie dać
rolnikom możliwości zaorania pustych fragmentów ziemi.
Ad 3. Starosta Toruński przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 Radnych Uchwała Nr
XXXIV/224/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy
Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2017 rok została podjęta jednogłośnie.
Ad 4. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017. Powiedziała, że w dniu
dzisiejszym zostały tez przesłane poprawki do zmian budżetowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 21 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 Radnych Uchwała Nr
XXXIV/225/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 została podjęta
jednogłośnie.
Ad 5. a) Starosta Toruński omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Toruńskiego na rok 2018. Przypomniał, że Rada, jak co roku, musi przyjąć plan finansowy,
który jest wyznacznikiem działań Zarządu – nie tylko w zakresie bieżącego funkcjonowania,
zabezpieczenia środków finansowych, ale także inwestycji. Powiedział, że w imieniu Zarządu
Powiatu Toruńskiego przedstawia propozycję budżetu na 2018 rok. Prace nad projektem
budżetu rozpoczęły się we wrześniu. Podjęto odpowiednie uchwały dotyczące procedur, potem
zaangażowani zostali dyrektorzy jednostek i pracownicy służb finansowych, którzy przedłożyli
stosowne plany. Projekt budżetu przyjmowany jest zawsze uchwałą Zarządu do 15 listopada –
w tym roku przyjęty został 13 listopada. Starosta poinformował, że projekt wraz z Wieloletnią
Prognozą Finansową w wymaganym terminie został przekazany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej i przedłożony Przewodniczącemu Rady Powiatu. Projekt był również
przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji stałych. Zespół RIO wydał pozytywną
opinię o projekcie budżetu i o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Starosta dodał, że
w czasie prac nad projektem budżetu Powiatu Toruńskiego komisje nie zgłosiły żadnych
wniosków formalnych. Poinformował też, że Zarząd Powiatu wniósł poprawki do przyjętego
w listopadzie projektu. W przygotowanym przez Zarząd planie na 2018 r. dochody szacowane
są na poziomie prawie 95 mln zł. Wydatki po raz pierwszy w historii Powiatu przekraczają 100
mln zł. Wydatki bieżące stanowią 77% tej kwoty, a ponad 23% to wydatki majątkowe. Dodał,
że na tle poprzednich lat, jest to dobry budżet pod względem wydatków majątkowych. W
budżecie zabezpieczone są środki w wysokości 2.300.000 zł na rezerwę (w tym wymagana tzw.
rezerwa kryzysowa, a także 1.600.000 zł na wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach
organizacyjnych). W strukturze dochodów sytuacja w zasadzie się nie zmienia – na dochody
składają się m. in. subwencje i dochody podatkowe z PIT-u (wszystko zostało przyjęte w
wysokościach prognozowanych przez Ministra Finansów). Większość wydatków stanowią
zadania usługowe dla mieszkańców powiatu, dotyczące m. in. oświaty, pomocy społecznej, czy
utrzymania dróg. Prawie wszystkie zadania inwestycyjne są konsekwencją wcześniejszych
decyzji rad związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego i były umieszczone w
poprzednich latach i miesiącach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na inwestycje
zaplanowano w budżecie ponad 23.400.000 zł. Zarząd Powiatu będzie kontynuował realizację
projektu działań ze środków zewnętrznych – nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach tzw. ZIT-u wojewódzkiego, ale także z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej, ze środków Ministra Infrastruktury, samorządu województwa, czy z
samorządów poszczególnych gmin. Łączny udział środków zewnętrznych w budżecie na
wszelkiego rodzaju inwestycje wynosi ponad 53%. Największa część środków inwestycyjnych
przeznaczona zostanie na drogi (ponad 80%, czyli 19 mln zł). Na pomoc społeczną
przeznaczone jest 10%, na edukację prawie 6%, na zdrowie, czyli wsparcie Szpitala
Powiatowego 2,5%, a 1% przeznaczone na różnego rodzaju inwestycje związane z samych
Starostwem, z zasobami geodezyjnymi oraz ze wsparciem podmiotów zewnętrznych. Starosta
poinformował, że w zakresie realizacji dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych do
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zrealizowania jest 16 zadań. Część z nich to tzw. zadania unijne (ZIT) – 4 zadania, w wypadku
których Powiat przyjął rolę koordynatora. W części zadań partnerami Powiatu są samorządy
gminne. Na oświatę przeznaczona jest kwota 1.400.00 zł – dotyczy ona trzech zadań, które
realizowane są ze środków unijnych w ramach ZIT. W zakresie pomocy społecznej
przewidziane są dwa zadania – w Browinie (m.in. zmiana systemu ogrzewania i montaż windy)
oraz zadanie związane z wentylacją obiektu DPS w Pigży. Następnie Starosta omówił plany
inwestycyjne związane ze Szpitalem Powiatowym. Powiedział, że zgodnie z pakietem
inwestycyjnym zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników, w budżecie ujęta
została kwota 580.000 zł, która pozwoli na szereg działań remontowych, a przede wszystkim
na rozpoczęcie budowy nowego obiektu – ZOL-u w Browinie. Starosta poinformował również,
że deficyt budżetowy wyniesie prawie 6.612.000 zł. Będzie pokryty środkami wolnymi z lat
poprzednich. Zarząd proponuje jednak emisję obligacji na poziomie 4 mln zł. Zadłużenie w
związku z tym wzrośnie, ale – zakładając, że Powiat spłaca 1.800.000 zł – nie wzrośnie ono
drastycznie (będzie wynosiło 10.945.000 zł, co stanowi niecałe 11% wszystkich wydatków
budżetowych danego roku). Starosta dodał, że zadłużenie nie stanowi zagrożenia dla
funkcjonowania samorządu. Zapewniona jest płynność finansowa – oprócz długu są też wolne
środki, które pozwalają zabezpieczyć wydatki finansowe. Nie ma przekroczenia wskaźników
obligatoryjnych.
Następnie Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego poprosił Radę o przyjęcie budżetu.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
b) Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska –Drążela przedstawiła opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Skarbnik omówiła też poprawki Zarządu do projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok
2018.
Poprawki Zarządu stanowią załącznik nr 5a do protokołu.
c) Przewodniczący Rady T. Zakrzewski powiedział, że 7 grudnia 2017 r. na posiedzeniu
wspólnym komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego radni dyskutowali nad projektem
budżetu. Poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu
Powiatu Toruńskiego na rok 2018.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ł. Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 21 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 r.
Starosta poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 12 grudnia 2017 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 r.
d) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny P. Polikowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów złożył
wniosek o zainwestowanie w Gminie Chełmża kwoty (1.720.000 zł), która miała być
wydatkowana w tej gminie, a została przeznaczona na nakładki. Powiedział, że wycofał
wniosek m. in. ze względu na fakt, że radny M. Ramlau poprosił o dodatkowe analizy, które
wskazałyby, w jakiej gminie procent wykonania dróg jest najniższy. Dodał, że nie chciał też
stawiać w niezręcznej sytuacji pochodzącego z Gminy Chełmża Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów Ł. Kowalskiego, który – być może – musiałby głosować przeciwko temu
wnioskowi lub wstrzymać się od głosu, co byłoby jednoznaczne z głosowaniem przeciwko. P.
Polikowski zaapelował do Zarządu, aby – na drodze rozmów z Wójtem Gminy Chełmża –
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przeznaczył jak największą część środków z kwoty 1.720.000 zł na inwestycje drogowe w tej
gminie. Dodał, że część z kwoty (ponad 2.000.000 zł), która miała być zainwestowana w
Gminie Chełmża została przeznaczona na inwestycje w Krobi.
D. Meller powiedział, że omawiany jest kolejny budżet, który został przygotowany i będzie
realizowany przez koalicję. Wyraził nadzieję, że taka sytuacja ma miejsce ostatni raz. Dodał,
że kolejny raz opozycja nie miała żadnego wpływu na realizację budżetu. Powiedział, że w toku
realizacji budżetu opozycja będzie wspierała słuszne przedsięwzięcia i projekty (takie, jak
pozyskiwanie środków zewnętrznych), ponieważ grupa radnych z Klubu PiS nie stanowi
totalnej opozycji. Poinformował, że w głosowaniu radni opozycji wstrzymają się od głosu,
składając odpowiedzialność za budżet na ręce koalicji.
A. Jałocha poprosił Starostę o doprecyzowanie kwestii wydatków majątkowych związanych ze
zdrowiem. Powiedział, że skoro Szpital działa na zasadzie spółki handlowej, nie powinno się
mówić o partnerach, lecz o udziałowcach, a więc częściowo właścicielach. W związku z tym,
radny poprosił o wyjaśnienie, czy finansowanie rozbudowy Szpitala na terenie Browiny jest
podzielone procentowo, czy to Powiat finansuje całość. Zapytał też, czy wzrośnie udział
Powiatu w stosunku do innych właścicieli.
Starosta wyjaśnił, że działalność Szpitala Powiatowego jest działalnością spółki prawa
handlowego zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Odpowiedzialność i decyzje
inwestycyjne podejmuje Zgromadzenie Wspólników. Organami są Rada Nadzorcza i Zarząd w
osobie Prezesa. Rola Powiatu w tym wypadku jest ograniczona do roli udziałowca z prawie 90
procentowym pakietem. Starosta wyjaśnił, że wszelkie decyzje podejmowane w ramach
struktur i organów spółki muszą być zgodne z wolą Powiatu. Dodał, że między partnerami
samorządowymi, którzy są udziałowcami Szpitala, udało się zbudować na tyle dobre relacje,
że partnerzy gminni (G. Łubianka, G. Łysomice, G. Chełmża i Miasto Chełmża) czują się
odpowiedzialni za rozwój tego obszaru działalności. Powoduje to, że obecnie plany
inwestycyjne szpitala współfinansowane są z trzech źródeł – w większości z UE, ale również
ze środków własnych szpitala. Poza tym udział własny zabezpieczany jest przez udziałowców.
Wszystkie samorządy zadeklarowały dobrowolny (a nie wynikający np. z uchwały o
przymusowych dopłatach do spółki) udział finansowy. Z tzw. udziału własnego 70%
zabezpiecza Powiat, a na pozostałe 30% składają się samorządy gminne.
Skarbnik powiedziała, że poziom inwestycji dotyczących remontu w Szpitalu zatwierdzono na
kwotę 13 mln zł. Z tego 4 mln zł to część finansowana ze środków własnych. Pozostała część
to środki budżetu UE. Skarbnik wyjaśniła, że środki własne w wysokości 4 mln zł dzielone są
na Szpital i na udziałowców w równych częściach. Ok. 2 mln zł zapłaci szpital i ok. 2 mln zł
udziałowcy. Z tego na Powiat przypada 1.680.000 zł – zostało to zaplanowane w WPF na trzy
kolejne lata, tj. 2017, 2018 i 2019 (pozostała kwota przypada na gminy będące udziałowcami).
e) Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 Radnych Uchwała Nr
XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 r. została podjęta większością głosów
(13 osób głosowało „za”,7 osób wstrzymało się od głosu).
O 12:05 Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.
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Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 6. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Skarbnik Powiatu powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026, a także
w sprawie długu publicznego oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu emisją
obligacji komunalnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 21 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady PT w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 Radnych Uchwała Nr
XXXIV/227/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026
została podjęta większością głosów (15 osób głosowało „za”, 5 osób wstrzymało się od głosu).
Ad 7. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do
realizacji w 2018 roku w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 21 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia
zadań przyjętych do realizacji w 2018 roku w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 Radnych Uchwała Nr
XXXIV/228/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia zadań przyjętych do realizacji w 2018 roku w ramach Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie.
Ad 8. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą
mailową wraz z pozostałymi materiałami, po czym otworzył dyskusję.
M. Ramlau zapytał, jaka była motywacja Zarządu przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu
zgody na zawarcie ugody z firmą Infocomp. Powiedział, że z opisu, który znajduje się w
materiale wynika, że firma Infocomp zawarła ze Starostwem umowę, w której była wskazana
wysokość kary na poziomie 1% za każdy dzień zwłoki. Oznacza to, że firma zgodziła się na
wskazane warunki. Zdaniem radnego, w sytuacji, gdy nastąpiło opóźnienie w realizacji danego
zadania i wina nie leżała po stronie firmy Infokomp, powinno być tak, że Starostwo nalicza
karę umowną, a firma dochodzi swoich roszczeń od producenta.
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Sekretarz przyznał rację radnemu M. Ramlau. Powiedział, że firma Infocomp zwróciła się do
Starostwa, uznając, że wysokość kary finansowej jest niewspółmierna w stosunku do straty,
jaką poniósł Powiat w związku z kilkunastodniowym opóźnieniem. Wyjaśnił, że po otrzymaniu
faktury Starostwo pomniejszyło należność o całą kwotę (1% za każdy dzień). Firma Infocomp
zaangażowała kancelarię prawną i wystąpiła do sądu. Sekretarz dodał, że wysokość kary
wynosi w analogicznych sytuacjach zawsze 0,1% za każdy dzień zwłoki – taki standard
przyjęty jest na rynku (również w Starostwie). W tym wypadku kwota była wyższa –
prawdopodobnie nastąpiła pomyłka i zamiast 0,1% wpisane zostało 1%. Umowa została
podpisana i zakwestionowano ją dopiero w chwili, gdy Starostwo potrąciło karę. Wtedy firma
wystąpiła do sądu. Z uzasadnienia wniosku wynikało, że Powiat nie jest na wygranej pozycji,
ponieważ terminowe kary wynoszą właśnie w granicach 0,1 – Infocomp zawarł z jednostkami
samorządu wiele umów zawierających taka właśnie kwotę. Starostwo miało do wyboru zawrzeć ugodę lub uczestniczyć w sprawie sądowej, która trwałaby długo i
najprawdopodobniej nie zakończyłaby się wygraną. Biuro radców prawnych uznało, że lepiej
w tym przypadku ustąpić i zgodzić się na 0,1%, czyli na kwotę, która powinna znaleźć się w
umowie. Zarząd uznał, że w tej sytuacji Powiat nie powinien prowadzić postępowania z firmą,
ponieważ do tej pory Infocomp zawsze wywiązywał się z wszystkich zobowiązań, a wina za
wspomniane opóźnienie nie leżała po stronie firma. Jednak Infocomp nie może wystąpić
przeciwko Dell – wielkiej międzynarodowej korporacji – o zwrócenie kosztów, ponieważ Dell
przestałby z nimi współpracować. Sekretarz dodał też, że Starostwo nie poniosło straty w
związku z opóźnieniem, dlatego potrąciło 0,1% czyli 1.800 zł. Reszta jest do zwrotu.
Ad 9. Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad.
Ad 10. Starosta M. Graczyk i Przewodniczący Rady T. Zakrzewski złożyli wszystkim Radnym,
dyrektorom jednostek oraz zaproszonym gościom życzenia z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia.
Ad 11. Przewodniczący Rady zamknął XXXIV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godzinie
12:35.

Protokołowała:
Natalia Żochowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski
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