
UCHWAtA Nr XX/135/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 9 wrzesnia 2016 roku 

w sprawie przystClpienia i zabezpieczenia srodk6w finansowych w budiecie Gminy Baboszewo na 

rok 2017 na realizacj~ zadania inwestycyjnego wsp6ffinansowanego ze srodk6w budietu Panstwa 

w ramach programu wieloletniego pod nazwCl "Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 

Na podst. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 1016 roku , poz. 446) w zwiqzku z Uchwatq Nr 154/2015 Rady Ministrow z dnia 8 wrzesnia 2015 

roku w sprawie ustanowienia programu wieloletn iego pod naZWq "Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019" 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

1. Przystqpic do real izacji przez Gmin~ Baboszewo z pomocq finansowq Powiatu Ptonskiego 

zadania inwestycyjnego pn. IIPoprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i sp6jnosci 

komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudow~ ulic: Topolowa, Kwiatowa 

w miejscowosci Baboszewo" 

2. Upowaznic W6jta Gminy do podpisania z Powiatem Ptonskim umowy a pomocy we wspolnej 

realizacji i wsp6tfinansowaniu w 2017 roku zadania, a ktorym mowa w ust. 1. 

3. Zabezpieczyc srodki finansowe w budzecie Gminy Baboszewo na rok 2017 w kwocie 

479615,19 zt (stownie: czterysta siedemdziesiqt dziewi~c tysi~cy szescset pi~tnascie ztotych 

19/100) stanowiqce 50 % wartosci zadania. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 

PRZEWO 

Sfawollli 



Uzasadnienie 

do UCHWAtY Nr XX/135/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 9 wrzesnia 2016 roku 

W zwiqzku z mozliwosciq pozyskania srodk6w finansowych przez Gmin~ Baboszewo na 

sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod naZWq "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego 

i sp6jnosci komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudow~ ulic: Topolowa, Kwiatowa 

w miejscowosci Baboszewo" w ramach programu wieloletniego pod naZWq "Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", wskazane jest powotanie 

partnerstwa jednostek samorzqd6w to jest Gminy Baboszewo i Powiatu Ptonskiego. 

Wdrozenie w/w przedsi~wzi~cia zapewni popraw~ komunikacji drogowej, a w konsekwencji poprawi 

standard zycia mieszkanc6w i atrakcyjnosc gospodarczq regionu. 

Podj~cie przez Rad~ Gminy przedmiotowej uchwaty b~dzie rodzic skutki finansowe w roku 2017 

w kwocie 479615,19 zt (stownie: czterysta siedemdziesiqt dziewi~c tysi~cy szescset pi~tnascie 

ztotych 19/100) stanowiqce 50 % wartosci zadania pod warunkiem pozyskania przez Gmin~ 

Baboszewo dofinansowania w ramach programu rzqdowego. 

ZA. RADY 

. fk szczycki 


