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Protokół Nr 88/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 8 września 2021 r. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Adam Olejnik        - Starosta 

2. Marcin Dziadzio                           - Wicestarosta 

3. Barbara Dobek        - Członek Zarządu 

4. Krzysztof Klucznik        - Członek Zarządu 

5. Aleksander Zadykowicz       - Członek Zarządu 

a ponadto: 

6. Marzena Dembek                         - Przewodnicząca Rady Powiatu 

7. Dorota Kaczerowska         - Sekretarz Powiatu 

8. Rafał Zieliński        - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.  

4. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta p. Adam Olejnik, witając wszystkich obecnych. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 na 5 członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 8 września 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił porządek posiedzenia, do którego Członkowie 

Zarządu nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie.  
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 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym. Dodał, że konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika  

ze zmiany w składzie komisji przetargowej. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi  

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania,  

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym. 

Uchwała Nr 88/74/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 Starosta p. Adam Olejnik poprosił Sekretarza Powiatu p. Dorotę Kaczerowską o przedstawienie 

wyników prac komisji przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. ,,Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 

w Łasinie”.  

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska poinformowała, że komisja przetargowa analizowała 

dokumenty najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym na zadanie pn. ,,Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie”. 

Dodała, że w związku z tym, iż podjęto decyzję ws. zwiększenia środków na realizację ww. zadania, 

oferent zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 5 dni podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.  

Ponadto podkreśliła, że po upływie wskazanego terminu komisja przetargowa spotka się ponownie  

w celu oceny złożonych dokumentów, a następnie zostanie wywołana uchwała w sprawie zatwierdzenia 

wyników postępowania oraz sporządzone zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia dot. spraw 

organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków, w związku z czym poinformował Członków Zarządu,  

iż Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie złożonego odwołania uchylił decyzję zezwolenia na 

inwestycję pn. rozbudowa drogi powiatowej 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda  

i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Starosta p. Adam Olejnik dodał, 

że 7 września br. odbyło się spotkanie osób zajmujących się powyższą sprawą i podjęto decyzję 
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o podtrzymaniu wyłączenia fragmentu drogi, którego dotyczyło odwołanie, z postępowania przy 

wydaniu kolejnej decyzji ZRID. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta p. Adam Olejnik podziękował wszystkim 

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 88 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska 
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