
UCHWALA Nr XXIXl19412017 

RADY GMlNY BABOSZEWO 

z dDia 19 maja 2017 roku 

w sprawie realizacji inwestycji po. "Popraw8 sp6jnosci komunikacyjoej, spolecznej i 
gospodarczej w suhregionie ciechanowskim poprzez przebudow~ dr6g w powiede plomkim, 
blczilcych si~ z siecitt TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica 
Szlachecka - Starczewo - Arcelin" 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z doia 8 marca 1990 roku 0 
samofZl!dzie gminnym (t.j. Oz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

l. Rada Gminy przyst~puje do realizacji inwestycji pn. "Poprawa sp6jnosci komunikacyjnej, 

spolecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowtr drOg w 

powiecie plOIlskim, I'lCZlIcych si~ z sieci~ TEN-T - Przebudowa drogi powiatowej Nr 

3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin" we wsp6lpracy z Powiatem Ploilskim. 

2. W budZecie na rok 20 18 zostan~ zapewnione Srodki finansowe, kt6re ~~ stanowic 

dofinansowarue wkladu wlasnego Pawiatu PIOtiskiego. 

3. Szczeg610we warunki pomocy 0 kt6rej mowa w § 1 okre,li umowa zawarta pomi¢zy 

Gmin~ Baboszewo a Powiatem PIOIlSkim. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~ia. 
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UZASADNIENIE 

Do UCHWALYNrXXIXl19412017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 19 maja 2017r. 

Starosta Plonski poinfonnowal, te w ramach RIT zostaio przyznane dofinansowanie dla inwestycji 

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

poprzez przebudow~ dr6g w powiecie plonskim, l~cZljCych si~ z sieci~ TEN-T - przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelio". Starosta Plonski zwr6cil siC( 

o zabezpieczenie srodk.6w finansowych stanowi~ych dofinansowanie wldadu wlasnego Powiatu 

PloIiskiego dla ww. inwestycji w l~cznej kwocie w wysokosci 1.120.538 zL W zwi¢u z 

powytszym Rada Gminy zobowi'lZ"ia si~ w budtecie na rok 2018 zabezpieczyc Srodki finansowe 

do I~cznej kwoty 691.641,00 zI, kt6re stanowi~ dofioansowanie wkladu wlasnego Powiatu 

Plonskiego. 

Przebudowa ww. drogi b¢zie miala znac~y wptyw na usprawnienie ruchu oa drogach zar6wno w 

gm. Baboszewo jak i w gminie s¥iedniej. W zwi¢U z powy:tszym zasadne jest podj~cie niniejszej 

uchwaly. 
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