
UCHWALA Nr XXXl20212017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 5 czenvca 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIXJ19412017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 maja 2017 
roku w sprawic realizacji inwestycji po. »Poprawa sp6jnosci komunikacyjnej, spolecznej i 
gospodarczej w subregionie cicchanowskim poprzez przebudowf( dr6g w powiecie ploiiskim, 
l'lczllcych sit( z siecill TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachccka 
- Starczewo - Arcelin" 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 

samofZljdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast,puje: 

§ 1 

W Uchwale Nr XX IXl I 94/20 17 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 maja 2017 roku w 
sprawie realizacji inwestycji pn. ..Poprawa sp6jnosci komunikacyj nej, spolecznej i 
gospodarczej w subregionje ciechanowskim poprzez przebudow~ dr6g w powiecie 
plonskim, I(}c~cych sicr z sieci(} TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W 
Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin" dokonuje siy nastypuj (}cej zmiany: 

§ 1 USt. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W budzecie na lata 2018-2022 zostan(} zapewnione srodki finansowe, kt6re byd(} 
stanowic dofinansowanie wkladu wlasnego Powiatu Ploriskiego". 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~ia. 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY Nr XXXl202/2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 5 czerwca 2017r. 

Starosta Plonski poinformowal, ze w ramach RIT zostalo przyznane dofinansowanie dla inwestycji 

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

poprzez przebudowft dr6g w powiecie plonskim, l~cz4cych sj~ z sieciIJ TEN-T - przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin". Starosta Plonski zwr6cil si~ 0 

zabezpieczenie srodkow finansowych stanowi4cych dofinansowanie wkladu wlasnego Powiatu 

Plonskiego dla ww. inwestycji w l!Jcznej kwocie w wysokosci 1.950.000,00 zl. Starosta 

poinformowal rowniez, iz istnieje motliwosc zabezpieczenia tyeh srodk6w w Jatach 2017-2022. W 

zwi¥ku z powyi:szym Rada Gminy Baboszewo uchwal~ Nr XXIXlI93/2017 RADY GMINY 

BABOSZEWO z dnia 19 maja 2017 roku postanowila 0 udzieleniu pomocy finansowej na rok 2017 

w wysokosci 428.897,00 zl. Rada Gminy Baboszewo zobowi~uje silt w bud:iecie na lata 2018-

2022 zapewnic srodki finansowe do hwznej kwoty 1.521.103 ,00 zl, kt6re stanowi'l dofinansowanie 

wkJadu wJasnego Powiatu Plonski ego. 

Przebudowa ww. drogi b~zie miaJa znacz'lcy wpJyw na usprawnienie ruchu na drogach zar6wno w 

gm. Baboszewo jak i w gminie s~iedniej. POWYZsze srodki finansowe zostan'l zabezpieczone w 

budzecie Gminy Baboszewo w latach i kwotach: 2018r. - 691.641,00 zl, 2019r. 207.366,00 zl, 

2020r. - 207.366,00 zl., 2021r. - 207.366,00 zl., 2022r. - 207.364,00 n. 

W zwi¢u z pOwyZszym podj~cie niniejszej uchwaly jest uzasadnione. 
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