UCHWAŁA NR 539/2022
ZARZĄDU POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
z dnia 22.09.2022 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wybór wykonawcy
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w ramach operacji „Scalanie gruntów obiektu „Przybychowo” obręb Przybychowo,
Gmina Połajewo, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki”.
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 53 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz
Zarządzenia nr 56/2021 Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 20.10.2021r. w
sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej, Zarząd Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego uchwala, co następuje:
§1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wybór wykonawcy zadania
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach
operacji „Scalanie gruntów obiektu „Przybychowo” obręb Przybychowo, Gmina
Połajewo, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki”.
§2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzi komisja przetargowa
powołana Zarządzeniem nr 56/2021 Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia
20.10.2021r.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Zarządu:
Starosta
Feliks Łaszcz
1. Sławomir Kryger
2. Włodzimierz Ignasiński
3. Jan Pertek
4. Waldemar Pawłowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 539/2022
ZARZĄDU POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
z dnia 22.09.2022 roku
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizuje operację pn. „Scalenie gruntów obiektu
"Przybychowo" obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki”
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem operacji jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw
oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą
o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania
produkcji rolnej. Z przeprowadzonej procedury scalenia gruntów wynikają realne korzyści dla
rolników. W wyniku dotychczasowych prac powstały nowe granice działek, zmniejszyła się
ich liczba, a zwiększyła powierzchnia. Realizowana operacja zapewni użytkownikom dostęp
obszaru objętego scaleniem do dróg. W tym celu opracowano dokumentację budowlanowykonawczą przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych objętych operacją
w celu realizacji wskazanych zadań inwestycyjnych w ramach realizowanej operacji w latach
2022-2023.
Postępowanie scaleniowe finansowane jest w 100% ze środków publicznych, 63,63% kwoty
przeznaczonej na zadanie pochodzi ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostała część to środki z budżetu
państwa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

