
UCHWAtA Nr IX/49/2015 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 wrzesnia 2015 roku 

w sprawie przyjt=:cia przez Gmint=: Baboszewo zadania z zakresu przebudowy drogi gminnej 

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

gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z p6Zn.zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r., 0 finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z p6zn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r., 0 dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r., paz. 513) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nastt=:puje: 

§ 1 

1. Przyjmuje si~ ad Gminy Dzierzqznia do realizacji zadanie z zakresu przebudowy odcinka drogi 

gminnej Nr 300118 Korzybie - Brzescie - Kowale. 

2. Na realizacj~ zadania, a kt6rym mowa § 1 ust. 1 uchwaty Gmina Baboszewo przyjmuje od 

Gminy Dzierzqznia dotacj~ celowq w kwocie 10000,00 zt (stownie: dziesi~c tysi~cy ztotych). 

§2 

Szczeg6towe zasady przekazania do realizacji zadania, a kt6rym mowa w § 1 ust. 1 uchwaty oraz 

zasady przekazania dotacji, a kt6rej mowa w § 1 ust. 2 okresli porozumienie zawarte pomi~dzy 

Gminq Baboszewo a Gminq Dzierzqznia . 

§3 

Upowaznia si~ W6jta Gminy Baboszewo do zawarcia porozumienia, a kt6rym mowa w § 2 uchwaty. 

§4 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§5 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



UZASADNIENIE 

do Uchwafy Nr IX/49/2015 

Rady Gminy Baboszewo 

Z dnia 28 wrzesnia 2015 roku 

W6jt Gminy Baboszewo wystqpit z wnioskiem do Rady Gminy Dzierzqznia w sprawie 

wyrazenia woli wykonania odcinka drogi Nr 300118W Korzybie - Brzescie - Kowale b~dqcego 

w rejestrze gminy Baboszewo, a potozonego na terenie Gminy Dzierzqznia. W zwiqzku z tym, Rada 

Gminy Dzierzqznia podj~ta Uchwat~ Nr 54/V1l1/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie 

przekazania Gminie Baboszewo zadania z zakresu przebudowy drogi gminnej oferujqc pomoc 

finansowq w kwocie 10000 zt (stownie: dziesi~c tysi~cy ztotych) i upowazniajqc W6jta Gminy 

Dzierzqznia do podpisania z Gminq Baboszewo porozumienia. 

Podj~cie uchwaty przez Rad~ Gminy Baboszewo w sprawie przyj~cia przez Gmin~ Baboszewo zadania 

z zakresu przebudowy drogi gminnej pozwala na upowaznienie W6jta Gminy do podpisania z Gminq 

Dzierzqznia porozumienia, w kt6rym zostanq okreslone szczeg6towe zasady przej~cia do realizacji 

zadania oraz dotacji celowej. Podpisane porozumienie upowaznia W6jta Gminy Baboszewo do 

wszelkich dziatan zwiqzanych z realizacjq odcinka drogi Nr 300118W Korzybie - Brzescie - Kowale. 
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