
UCHWALA Nr XXXl20112017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 5 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia pomoey finansowej dla Powiatu Ploiiskicgo 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samofZ4dzie 
gminnym ( Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1870 ze zm.), 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast((puje: 

§ I 

Udziela si~ pomocy finansowej Powiatowi Plonski emu z przeznaczeniem Da dofinansowanie 
wykonania dokumentacji projektowej Da zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2998W Drobin - GraJewo - Mystkowo" w kwocie nie wi~cej nit 26 000 zl (slownie: 
dwadziescia szesc tysictcy zlotych 00/100)." 

§ 2 

Szczeg6lowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania srodk6w, 0 kt6rych 
mowa w § 1 okrdli umowa zawarta pomiydzy Gmin!! Baboszewo a Powiatem Plonskim 

§ 3 

Traci moe Uehwala Nr XXVIlIfl88/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2017 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ploriskiego. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy 

§5 

Uehwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

RADY 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY Nr XXXl20112017 

RADY GM]NY BABOSZEWO 

z dnia 5 czcrwCft 2017 roku 

Starosta Plonski plsmem z dnia 20 marea 2017 roku poinformowal 0 zamiarze wykonania 
dokumentacj i projektowej oa zadanie po . .,przebudowa drogi powiatowej Nr 2998W Drobin -
Gra lewo - Mystkowo" oa dtugosci okolo 5,7 km oraz zwrocil sict z prosb~ 0 wsparcie finansowe oa 
realizacjy tegoz zadania. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 80 000 
zl. WkJad wlasny Powiatu Plonskiego wynos i 40 000 zl. Odcinek 0 dlugosci okolo3,? km przebiega 
przez teren gminy Baboszewo, natomiast pozostala cz~sc zlokalizowana jest oa tcreme gminy 
RaciClZ. Przyj rnuj'lc, Ze dofinansowanie z gminy Baboszewo i Raci(}Z wyniesie 40 000 zl, co bC(dzie 
stanowilo 50% wartosci zadania, szacunkowy koszt wykonania dokumentacji na terenie gminy 
Baboszewo proporcjonalnie do dlugoSci odcinka b¢zie wynosil 26 000 zl (slownie: dwadzidcia 
szese tysi~cy z!otych). 

Rada Gminy Baboszewo podj~la uchwal~ Nr XXV llU1 8812017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 
kwietnia 20 17 roku w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej dla Powiatu Plonskiego nie okrdlaj'lc 
prawidlowo wysokosci pomocy. 

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

Slawo lif P /" G szezycki 


