
Uchwala XVII. 1 17 .2020 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ploiiskiego. 

Na podstawie art. I 0 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz!)dzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 
zmianami) Rada Grniny Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Gmina Baboszewo postanawia udzieli6 pomocy finansowej Powiatowi P1011skiemu na 
dofinansowanie zadan drogowych, realizowanych na drogach powiatowych na terenie Gminy 
Baboszewo w roku 2020 w formie dotacji celowej do wysokosci 20 1 000,00 zl (slownie: 
dwieScie jeden tysic;cy zlotych) z przeznaczenjem na sporz!)dzenie dokumentacj i projektowych: 

1. Przebudowy drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo - Galominek - dotacja celowa 

do wysokosci 100000,00 zl (slownie: sto tysiycy zlotych). 
2. Przebudowy drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bozewo - Szapsk - dotacja 

celowa do wysokosci 101 000,00 zl (slownie: sto jeden tysic;cy zlotych). 

§ 2 

Wydatkowanie srodk6w, 0 kt6rych mowa w § 1 uchwaly nast!)pi z budzetu Gminy Baboszewo 

na rok 2020. 

§ 3 

Tryb przekazania srodk6w na realizacjc; pomocy, przeznaczeme oraz zasady rozliczenia 
srodk6w finansowych okreSl!) odrc;bne umowy na poszczeg61ne zadania inwestycyjne, zawarte 
pomic;dzy Gmin!) Baboszewo a Powiatem Plonskim. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza siC; W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 5 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



Uzasadnienie 

Oroga powiatowa nr 3027W Oluzniewo - Galominek oraz nr 3029W Baboszewo 

- Bozewo - Szapsk przebiegaj,!ce przez teren gminy Baboszewo stanowi,! jedne 

z glownych szlakow komunikacyjnych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz,!dzie gminnym (Oz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) gminy, zwi'lzki mi<;dzygminne oraz 

stowarzyszenia jednostek samorz'!du terytorialnego mog,! sobie wzajemnie b,!dz innym 

jednostkom samorz'!du terytorialnego udzielac pomocy, w tym pomocy finansowej . Z kolei art. 

18 ust. 1 ww. ustawy mowi, it do wlasciwosci rady gminy nalez,! wszystkie sprawy pozostaj,!ce 

w zakresie dzialania gminy, 0 ile ustawy nie stanowi,! inaczej . Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 

r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2019 r. poz. 869) wart. 216 ust. 2 pkt 5 wskazuje, te 

wydatki budzetu jednostki samorz'!du terytorialnego s,! przeznaczone na realizacj<; zadail 

okreslonych w odrc;bnych przepisach, a w szczegolnosci na pomoc rzeczow'! lub finansow'! dla 

innych jednostek samorz<)du terytorialnego, okreSlonq odr<;bn,! uchwalq przez organ 

stanowi'lcy jednostki samorz'ldu terytorialnego. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ww. ustawy z budzetu 

jednostki samorz'ldu terytorialnego moze bye udzielona innym jednostkom samorz'ldu 

terytorialnego P0l110C finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

Wobec powyzszego zasadnym jest podj"cie przedmiotowej Uchwaly. 
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