
UCHWAlA Nr XXI/141/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 wrzesnia 2016 roku 

w sprawie zamiaru udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Ptonskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

Zamierza udzielic w 2017 roku pomoc finansowq dla Powiatu Ptonskiego z przeznaczeniem na 

wykonanie prac zwiqzanych z remontem drog powiatowych przebiegajqcych przez teren gminy 

Baboszewo polegajqcym na wykonaniu naktadek bitumicznych na odcinku drogi powiatowej 

nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kietki i odcinku drogi powiatowej nr 3028W Baboszewo - Dtuiniewo 

w kwocie 350 000,00 zt (stownie: trzysta pi~cdziesiqt tysi~cy ztotych). 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Wojtowi Gminy. 

§3 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 
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Uzasadnienie 

do UCHWAlY Nr XXI/141/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 wrzesnia 2016 roku 

Pismami z dnia 1 wrzesnia 2016 r. (wptyn~ty do Kancelarii Ogolnej Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

6 wrzesnia 2016 r.) Starosta Ptonski wystqpit do Wojta Gminy Baboszewo 0 wsparcie finansowe 

w 2017 roku w kwocie 270000,00 zt (stownie: dwiescie siedemdziesiqt tysi~cy ztotych) na prace 

zwiqzane z remontem drog powiatowych przebiegajqcych przez teren gminy Baboszewo oraz 

o wsparcie finansowe w 2017 roku w kwocie 80000,00 zt (stownie: osiemdziesiqt tysi~cy ztotych) na 

sfinansowanie kosztu wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. IIPrzebudowa drogi 

powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo". 

Wnioski Starosty zostaty przedstawione Radnym Rady Gminy Baboszewo w dniu 26 wrzesnia 2016 

roku na wspolnym posiedzeniu Komisji statych. Radni Rady Gminy Baboszewo zdecydowali, ii: 

wyraiajq wol~ udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej zgodnie z prosbq Starosty w kwocie 

350000,00 zt, jednak wytqcznie z przeznaczeniem na remonty drog powiatowych. 

Pomoc finansowa 0 tqcznej wysokosci 350 000,00 zt (stownie: trzysta pi~cdziesiqt tysi~cy ztotych) 

zostanie przeznaczona na remont odcinka drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kietki 

i odcinka drogi powiatowej nr 3028W Baboszewo - Dtuiniewo. 

Wdroienie w/w przedsi~wzi~c zapewni popraw~ komunikacji drogowej, a w konsekwencji poprawi 

standard iycia mieszkancow i atrakcyjnosc gospodarczq regionu. 


