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Protokół Nr 90/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 21 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. Grażyna Kalita        - Skarbnik Powiatu 

9. Hanna Lotarska         - p.o. Kierownika Wydziału 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

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 4 na 5 Członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. Nieobecny jest Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 21 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.  



2 
 

2 
 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Poinformował, iż po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa Placówki opiekuńczo – wychowawczej 

w Łasinie” oraz przesłaniu zawiadomienia o wyborze do Wykonawców biorących udział 

w postępowaniu, jeden z Wykonawców zwrócił się z wnioskiem o odrzucenie wybranej oferty z uwagi 

na omyłkę rachunkową. Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że po dogłębnej analizie ofert wynika, 

iż firma z najkorzystniejszą ofertą zastosowała nieprawidłową stawkę VAT. Dodał, że w przypadku 

zawarcia umowy z Wykonawcą, doszłoby do jej unieważnienia, co z kolei wiąże się z konsekwencją 

nieuzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że w związku z powyższym Komisja Przetargowa dokona ponownej 

oceny ofert po zakończeniu 90 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik dołączył do posiedzenia Zarządu.  

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

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie unieważnienia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Uchwała Nr 90/79/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie 

unieważnienia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 90 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  
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Protokołowała: Monika Bylińska 


