
UCHWALA Nr XX1X119612017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z doio 19 mojo 2017 roku 

w sprawie realizacji inwestycji po. "Poprawa spojnosci komunikacyjnej, spolecznej i 
gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudow~ dr6g w powiecie plo6skim, 
I..,cutcych sit z siecill TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo -
Dzierzttinia - Kucice" 

Na pods!. art. 18 us!. 2 pkt. 6 w zw. z art. 10 us!. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 

samofZl!dzie gminnym (!.j. Oz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

1. Rada Gminy przystctpuje do realizacji inwestycji pO. "Poprawa sp6jnoSci komunikacyjnej, 

spolecmej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowC( dr6g w 

powiecie plonskirn, I~c"lcych si~ z sieci~ TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 

3061 W Baboszewo - DziefZ4iJ1ia - Kucice" we wsp61pracy z Powiatem PloDskim. 

2. W bud~ecie na lata 2018-2020 zost~ zapewnione srodki finansowe, kt6re b~d~ stanowit 

dofinansowanie wkladu wlasnego Powiatu Plonskiego. 

3. Szczeg610we warunki pomocy 0 kt6rej mawa w § 1 okresli wnowa zawarta pomictdzy 

Gmin1l Baboszewo a Powiatem PloJ'iskim. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy 

§3 

Ucbwru:a wchodzi w iycie z dniem podj~ia. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAL Y Nr XXIX119612017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 19 maja 2017r. 

Starosta Plonski poinformowal,;te w rarnach RIT zostalo przyznane dofinansowanie dla inwestycji 

pn. "Poprawa sp6jnosci komunikacyjnej, spolecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim 

poprzez przebudow~ dr6g w powiecie pionskim, I~cZllcych si~ z sieci~ TEN-T - przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3061 W Baboszewo - DziefZ'lZJ1ia - Kucice". Starosta Plonski zwr6cil siy 0 

zabezpieczenie srodk6w finansowych stanowitt-cych dofmansowanie wkladu wlasnego Powiatu 

Plonskiego dla ww. inwestycji w hlcznej kwocie w wysokosci 898 987,00 zl., z czege w 2017 roku 

449494,00 zl zi i 2018 roku 449493,00 zl. Starosta poinformowal r6wnie~, i~ w przypadku braku 

moZliwoSci udzielenia pomocy fmansowej w roku 2017-2018 przez Rady Gminy Baboszewo. 

istnieje moZliwosc zabezpieczenia tych Srodk6w w latach 2018-2020. W zwi¥ku z powyzszym 

Rada Gminy zobowi¥ala si~ w budzecie na lata 2018-2020 zapewnic Srodki finansowe do I~cznej 

kwoty 603.185,00 zI, kt6re staoowi~ dofinansowanie wkladu wlasnego Powiatu Pionskiego. 

przebudowa ww. dragi b¢zie miala znacZ4CY wplyw na llsprawnienie ruchu na drogach zar6wno w 

gm. Baboszewo jak i w gminie sflSiedniej. Powyi:sze srodki frnansowe zostan4 zabezpieczone w 

budZecie Gminy Baboszewo w latach i kwotach: 2018r. - 201.185,00 zI, 2019r. 201.000,00 zI, 

2020r. - 201.000,00 zl. W zwi¥ku z pOWYZszym zasadoe jest podj~cie niniejszej uchwaly. 
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