
Uchwala XX.131.2020 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zminy uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
PloJiskiego. 

Na podstawie art. 1 0 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorZlldzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 -r~ poz. 713 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 Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

W uchwale Uchwala XVILll7.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 marca 2020 r. 

wprowadza si~ nastf(pujllce zmiany: 

§ 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ I. Gmina Baboszewo postanawia udzielic pomocy finansowej Powiatowi PIOIlskiemu na 
dofinansowanie zadan drogowych, realizowanych na drogach powiatowych na terenie Gminy 
Baboszewo w roku 2020 w formie dotacji celowej do wysokosci 201 000,00 zl (slownie: 

dwiescie jeden tysif(cy zlotych) z przeznaczeniem na realizacj~ zadat\. drogowych: 

1. Remont ronda w Baboszewie na skrzyzowaniu drog powiatowych nr 3021 W Plonsk
Racill:1:, 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie 3029W Baboszewo - Bozewo -
Szapsk. 

2. Remont drogi powiatowej nr 3021 W PI0I1Sk - RacillZ w miejscowosci Lutomierzyn 

na odcinku od km 15+752 do km 16+415 0 dlugosci 663 mb. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si¥ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 
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Uzasadnienie 

Droga powiatowa nr 3021 W Plonsk - Raci!!z przebiegaj!!ca przez teren gminy Baboszewo 

stanowi jeden z g16wnych szlak6w komunikacyjnych. Remont ronda w Baboszewie na 

skrzyzowaniu dr6g powiatowych nr 3021 W Plonsk - Raci!!z, 3026W Baboszewo - Rzewin -

Polesie 3029W Baboszewo - Bozewo - Szapsk stanowiljcego jedno z centralnych miejsc 

komunikacyjnych w Baboszewie jest konieczny z uwagi na stan jego nawierzchni oraz 

trudnosci w manewrowaniu samochod6w ciyzarowych co stanowi zagrozenie dla 

bezpieczenstwu ruchu drogowego. Takie droga powiatowa nr 3021 W Plonsk - Raci!!z w 

miejscowosci Lutomierzyn na odcinku 0 dlugosci 663 mb posiada liczne uszkodzenia oraz 

zalamania. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzljdzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) gminy, zwiljzki miydzygminne oraz stowarzyszenia 

jednostek samorZljdu terytorialnego moglj sobie wzajemnie bljdz innym jednostkom 

samorZ!!du terytorialnego udzielae pomocy, w tym pomocy finansowej. Z kolei art. 18 ust. I 

ww. ustawy mowi, iz do wlasciwosci rady gminy nalez!! wszystkie sprawy pozostaj!!ce w 

zakresie dzialania gminy, 0 ile ustawy nie stanowi!j inaczej. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 1'. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) wart. 216 ust. 2 pkt 5 wskazuje, ze 

wydatki budzetu jednostki samorZ!!du terytorialnego slj przeznaczone na realizacjt; zadan 

okreslonych w odrybnych przepisach, a w szczegolnosci na pomoc rzeczow!j lub finansow!j 

dla innych jednostek samorZ!!du terytorialnego, okreslon!j odrybn!j uchwallj przez organ 

stanowi!jcy jednostki samorz!jdu terytorialnego. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ww. ustawy z 

budzetu jednostki samorz!jdu terytorialnego moze bye udzielona innym jednostkom 

samorZljdu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

Wobec powyiszego zasadnym jest podjt;cie przedmiotowej Uchwaly. 
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