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UCHWAtA Nr XVI/llO/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 kwietnia 2016 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ptonskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku 0 finansaeh publieznyeh (t.j . Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.), 

Rada Gminy Baboszewo uehwala, co nast~puje: 

§1 

UdzieliC pomoey finansowej Powiatowi Ptonskiemu z przeznaezeniem na dofinansowanie remontu 

nast~pujqeyeh odcinkow drog powiatowyeh: 

1) Nr 3021 W ptonsk - Raciqz w kwocie 300000 zt (stownie: trzysta tysi~ey ztotyeh), 

2) Nr 3031W Korzybie Wielkie - Baboszewo w kwocie 300000 zt (stownie: trzysta tysi~ey 

ztotyeh). 

§2 

Udzielic pomoey finansowej Powiatowi ptonskiemu z przeznaezeniem na dofinansowanie remontu 

odeinka drogi powiatowej Nr 3021W Ptonsk - Raeiqz w miejseowosci Lutomierzyn 0 dtugosci 0,65 km 

w rownowartosci 50% kosztow realizaeji zadania leez nie wi~eej niz 150000 zt (stownie: sto 

pi~cdziesiqt tysi~ey ztotyeh). 

§3 

Szezeg6towe warunki udzielenia pomoey finansowej oraz zasady rozliczania srodkow, 0 ktoryeh 

umowa w § 1 i § 2 okresli umowa zawarta pomi~dzy Gminq Baboszewo a Powiatem Ptonskim. 

§4 

Wykonanie uehwaty powierza si~ Wojtowi Gminy. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAlY NR XVI/llO/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 kwietnia 2016 roku 

Rada Gminy Baboszewo przeznaczyta kwot~ 750 000 zt na pomoc finansowq dla Powiatu 

Ptonskiego na remont odcink6w dr6g powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo: 

Nr 3021W Ptonsk - Raciqz w kwocie 300 000 zt, Nr 3021W ptonsk - Raciqz w miejscowosci 

Lutomierzyn w kwocie 150 000 zt oraz Nr 3031W Korzybie Wielkie - Baboszewo w kwocie 300 000 zt. 

Szczeg6towe warunki udzielenia oraz rozliczenia dotacji celowej okresli umowa zawarta pomi~dzy 

Gminq Baboszewo a Powiatem Ptonskim. 
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