
Uchwała Nr XXXV/......./2005
Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 1 grudnia 2005r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu

Na podstawie art. 111 ust.2 pkt. 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych  (Dz. U.  z  2003r  Nr  15,  poz.  148  ze  zmianami),  Rada  Miejska  w Pleszewie 
uchwala co następuje:

§ 1. Miasto i Gmina Pleszew zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Pleszewskiemu  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  realizowanych  przez  Powiat  niżej 
wymienionych zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie w wysokości 80.000 zł 
2. Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej w Pleszewie w wysokości 90.000 zł 
3. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi 13303 w m. Taczanów Drugi w wysokości 100.000 zł 

§ 2. Szczegółowe zasady związane z realizacja inwestycji i ich rozliczenia zostaną zawarte 
w oddzielnym porozumieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/......../2005 Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2005r.

Zgodnie z art.117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2003r Nr 15, poz. 148 ze zmianami), z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może 
być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc taką 
określa  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  (art.111  ust.  2  pkt.  5  w/w 
ustawy).

Podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  konsekwencją  realizacji  i  uszczegółowienia 
wcześniejszego  porozumienia  pomiędzy  Powiatem  a  Miastem  i  Gminą  w  sprawie  planu 
działań  dotyczącego  realizacji  zadań  na  drogach  na  terenie  miasta  Pleszew  zawartego 
24 grudnia 2003r. oraz aneksów (aneks z dnia 22.01.2004r. i aneks nr 1 z dnia 28.12.2004r.) 
do tego porozumienia i uchwał Rad Powiatu (uchwała NR XV/105/04 z dnia 29.01.2004r.) 
i Rady Miejskiej (uchwała NR XVII/97/2004 z dnia 26.02.2004r.).

1) Chodnik  przy  ul.  Poznańskiej  obejmuje  zakres  rzeczowy  –  od  ul.  Łąkowej 
do skrzyżowania  z ul.  Bogusza,  z prawoskrętem z  ul.  Św.  Ducha  w ul.  Poznańską 
z przebudową  sieci  telekomunikacyjnej  na  skrzyżowaniu  ul. Poznańskiej 
z ul. Św. Ducha.

2) Chodnik przy ul. Kaliskiej obejmuje zakres rzeczowy – obie strony ulicy Kaliskiej 
od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Kilińskiego.

3) Chodnik  w  m.Taczanów  obejmuje  zakres  rzeczowy  –  odcinek  o  szer.2,0  m 
od skrzyżowania dróg Taczanów Pierwszy i Taczanów Drugi do ZSP w Taczanowie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


