
UCHWAlA Nr IX/SO/201S 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 wrzesnia 201S roku 

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

rok 2016 na realizacj~ zadania inwestycyjnego wsp6lfinansowanego ze srodk6w budietu Par'istwa 

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

infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" 

Na podst. art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z pMn. zm.) w zwiqzku z Uchwatq Nr 154/2015 Rady 

Ministr6w z dnia 8 wrzesnia 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwq 

"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

1. PrzystqpiC do realizacji przez Gmin~ Baboszewo z pomOCq finansowq Powiatu Ptonskiego, 

Gminy Dzierzqznia i Gminy Raciqz zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczenstwa 

ruchu drogowego i spojnosci komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudow~ 

ciqgu drog gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bozewo". 

2. Upowaznic Wojta Gminy do podpisania z Powiatem Ptonskim, Gminq Dzierzqznia i Gminq 

Raciqz umowy 0 pomocy w realizacji i wspotfinansowaniu w 2016 roku zadania, 0 ktorym 

mowa w ust. 1 w brzmieniu zatqcznika do niniejszej uchwaty. 

3. Zabezpieczyc srodki finansowe w budzecie Gminy Baboszewo na rok 2016 w kwocie 

1 927393 zt (stownie: jeden milion dziewi~cset dwadziescia siedem tysi~cy trzysta 

dziewi~cdziesiqt trzy ztote) stanowiqce 50% wartosci zadania. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Wojtowi Gminy. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

~ . . 
(~ -~ .. 



Za!qcznik 

do Uchwaly Nr IX/50/ 2015 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 28 wrzesnia 2015 roku 

UMOWANr ......................... . 

o pomocy we wspolnej realizacji i wspotfinansowaniu przedsi~wzi~cia pn. 

"Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i spejnosci komunikacyjnej w Gminie Baboszewo 

poprzez przebudow~ ciqgu dreg gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bozewo" w ramach 

programu wieloletniego pod naZWq "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016 - 2019" 

Zawarta w dniu ... .. .... ..... .... .. ........... w Baboszewie pomi~dzy Gminq Baboszewo reprezentowanq przez: 

W6jta Gminy Baboszewo 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Baboszewo 

Powiatem Ptonskim reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu Ptonskiego 

Starost~ Ptonskiego 

Wicestarost~ Ptonskiego 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Powiatu Ptonskiego 

Gminq Dzierzqznia reprezentowanq przez : 

W6jta Gminy Dzierzqznia 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Dzierzqznia 

Gminq Raciqz reprezentowanq przez : 

W6jta Gminy Raciqz 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Raciqz 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja w 2016 roku zadania inwestycyjnego pn . " Poprawa bezpieczenstwa 

ruchu drogowego i spojnosci komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudow~ ciqgu 

drog gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bozewo" . 



2. Przebudow~ b~dzie realizowat Wykonawca wybrany przez Gmin~ Baboszewo w drodze przetargu na 

podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych ( t.j . Dz.U. z 2013 r. 

poz. 907 z pOin. zm. ). 

§2 

Gmina Baboszewo: 

1. Jako instytucja uprawniona do sktadania wniosk6w, wystqpi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju za 

posrednictwem Wojewody Mazowieckiego 0 dofinansowanie przebudowy ciqgu dr6g gminnych. 

2. Przygotuje niezb~dnq dokumentacj~ dla przeprowadzenia realizacji inwestycji okreslonej w § lust 1. 

3. Dokona ostatecznego odbioru i rozliczenia inwestycji. 

§3 

Powiat Ptonski : 

1. Zabezpieczy w budiecie na 2016 rok srodki finansowe na popraw~ bezpieczenstwa ruchu 

drogowego i spajnosci komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudow~ ciqgu drag 

gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bozewo w wysokosci 600000 zt ( stownie : szescset 

tysi~cy ztotych ). 

2. Zabezpieczone w budiecie srodki finansowe Powiat potwierdzi wyciqgiem z uchwaty budietowej na 

rok 2016, kt6ry przekaie Gminie Baboszewo w terminie 14 dni od uchwalenia budietu. 

3. Srodki finansowe, 0 kt6rych mowa w ust. 1 przekaie Gminie Baboszewo na podstawie noty 

obciqieniowej. 

§4 

Gmina Dzierzqinia : 

1. Zabezpieczy w budiecie na 2016 rok srodki finansowe na popraw~ bezpieczenstwa ruchu 

drogowego i spajnosci komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudow~ ciqgu drag 

gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bozewo w wysokosci 100000 zt ( stownie : sto tysi~cy 

ztotych ). 

2. Zabezpieczone w budiecie srodki finansowe Gmina potwierdzi wyciqgiem z uchwaty budietowej na 

rok 2016, kt6ry przekaie Gminie Baboszewo w terminie 14 dni od uchwalenia budietu. 

3. Srodki finansowe, 0 kt6rych mowa w ust. 1 przekaie Gminie Baboszewo na podstawie noty 

obciqieniowej. 

§5 

Gmina Raciqi : 

1. Zabezpieczy w budiecie na 2016 rok srodki finansowe na popraw~ bezpieczenstwa ruchu 

drogowego i spajnosci komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudow~ ciqgu drag 

gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bozewo w wysokosci 400000 zt ( stownie : czterysta 

tysi~cy ztotych ). 

2. Zabezpieczone w budiecie srodki finansowe Gmina potwierdzi wyciqgiem z uchwaty budietowej na 

rok 2016, kt6ry przekaie Gminie Baboszewo w terminie 14 dni od uchwalenia budietu. 

3. Srodki finansowe, 0 kt6rych mowa w ust. 1 przekaie Gminie Baboszewo na podstawie noty 

obciqieniowej. 

§6 

Zm iana postanowien umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewainosci. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majq odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 



§8 

Umow~ sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze stron. 

Gmina Baboszewo Powiat Plonski Gmina Dzierzqznia Gmina Raciqz 

PRZEWO I RADY 


