
UCHWALA Nr XXIXll93/201 7 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 19 maja 2017 roku 

w sprawic udzielenia pomoey finansowej dla Powiatu Plonskicgo 

Na podstawie art. 10 Ust. 2 i art. 18 Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 sarnofZC!dzie 
gminnym (Dz.U . z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 216 liSt. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku 0 fi nansach publicznych (Dz. U. z 20 16 r. , poz. 1870 ze zm.), 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast«puje: 

§ I 

Udziela silt pomoey finansowej Powiatowi ptonskiemu z przeznaczeniem na realizacj« inwestycji 
pn. "Poprawa spojnosci komunikacyjnej, spolecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim 
poprzez przebudow/y drag w powiecie plonskim, Illcz<lcych si« z sieci<l TEN-T - przebudowa drogi 
powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo- Arcelin" w wysokosci 428.897,00 zl 
(slownie: czterysta dwadziescia osiem tysi~cy osiemset dziewi~cdziesi<!t siedem zlotych 0011 00) 

§ 2 

Szczeg610we warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania srodk6w, 0 kt6rych 
mowa w § I okresli umowa zawarta pomi~dzy Gmio(J Baboszewo a Powiatem Ploiiskim 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

PRZEWO N Z~( RADY 

S/awomi · Olr G szczycki 



UZASADNIENI E 

Do UCHWALY Nr XXIXJ193/2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 19 maja 2017r. 

Starosta Plonski poinformowaf, ie w ramach RlT zostalo przyznane dofinansowanie dla inwestycji 
pn ... Poprawa sp6j nosci komunikacyjnej, spolecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim 
poprzez przebudow.y dr6g w powiecie plonskim, ItlCZ4cych si~ Z sieci<t- TEN-T - przebudowa drogi 
powiatowej Nr 3030W Wierzhica Szlachecka - Starczewo- Arcelin". Starosta Plonski zwrocil s i ~ 0 

zabezpieczenie srodk6w finansowych stanowi<l,cych dofinansowanie wkladu wlasnego Powiatu 
Plonskiego dla ww. inwestycj i w 20 17r. w 14cznej kwocie w wysokosci 560 268,00 zl. W budzecie 
Gminy Baboszewo na 20 t 7r. zabezpieczono w dziale Transport i i'lcznosc Rozdzial60014 Drogi 
publiczne powiatowe Paragraf 6300 na ww. zadanie kwot(( 428.897,00 zl. W zwillZku z powy'iszym 
Rada Gminy Baboszewo przyznata dla Powiatu Ptoilskiego srodki fi nansowe w ronnie dotacji 
celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. nPoprawa sp6jnosci komunikacyjnej , 
spotecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudow(( dr6g w powiecie 
ploIiskim, Iqczqcych s i~ z sieci~ TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica 
Szlachecka - Starczewo- Arce lin" w kwocie 428.897,00 zl. Nadmienia silf. ze odcinek drogi 
powiatowej przebiega przez teren Gminy Baboszewo. 

Szczeg6lowe warunki udzielenia oraz rozliczenia dotacji ce lowej okresli umowa zawarta pomi((dzy 
Gmin,! Baboszewo a Powiatern Plonskim. 
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