
UCHWAlA NR XV1.112.2020 

RAOY GMINY W BABOSZEWIE 

z dnia 23.01.2020 roku 

w sprawie wyrai:enia woH dofinansowana dzialari powiatu zwi<jzanych z opracowaniem 

dokumentacji drag powiatowych przebiegaj<jcych przez teren gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 

(t. j. Oz. U z 2019 r. pOZ. 506 ze zm .) Rada Gminy uchwala, co nastE:puje: 

§ 1. 

Rada Gminy Baboszewo wyraia wolE: dofinansowania w wysokosci 201 000 zl 

z przeznaczeniem na sporzqdzenie dokumentacji drag powiatowych przebiegajqcych przez 

teren gminy Baboszewo: 

- Nr 3027W Dluiniewo - Galominek 

- Nr 3029W Baboszewo - Boiewo - Szapsk 

w roku budietowym 2020. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza siE: Przewodniczqcemu Rady Gminy Baboszewo 

§ 3. 

Zobowiqzuje siE: Przewodniczqcego Rady Gminy Baboszewo do przekazania przyjE:tego 

stanowiska Zarzqdowi Powiatu Plonskiego. 

§4. 

Uchwalq wchodzi w iycie z dniem podjE:cia. 



UZASADNIENIE 

do UCHWAlY NR XVI.112.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 23 stycznia 2020 roku 

w sprawie wyraien ia woli dofinansowana dzialan powiatu zwiqzanych z opracowaniem 

dokumentacji dreg powiatowych przebiegajqcych przez teren gminy Baboszewo 

Zgodnie z art . 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 

(Oz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm .) do wlasciwosci rady gminy naleiq wszystkie sprawy 

pozostajqce w zakresie dzialania gminy, 0 ile ustawy nie stanowiq inaczej. Art. 10 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2019 r., pOZ. 506 ze zm .) dopuszcza 

moiliwosc wzajemnego udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodnie z art. 216 ust. 

2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2019 

r., poz. 869 ze zm.) pomoc rzeczowq lub finansowq dla innych jednostek samorzqdu 

terytorialnego, okresla organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego. 

Ze wzg l ~du na zly stan techniczny dreg powiatowych Nr 3027W Oluiniewo -Galominek 

3029W Baboszewo - Boiewo - Szapsk, Rada Gminy Baboszewo majqc na uwadze 

bezpieczenstwo uczestnik6w ruchu drogowego wyraia wol~ dofinansowana dzialan powiatu 

zwi'lzanych z opracowaniem dokumentacji technicznej ww. dr6g powiatowych . 

Warunki udzielenia dotacji powinny zostac okreslone w uchwale oraz umowie 

pomi~dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego. 


