Uchwała Nr XXXVI / 272 / 2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 29 grudnia 2005 r.
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) oraz art. 18 ust. 2 pkt.
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze
zmianami ) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co nast puje:
§ 1. Miasto i Gmina Pleszew zobowi zuje si do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pleszewskiemu w roku 2006, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez
Powiat ni ej wymienionych zada inwestycyjnych:
1. Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej w Pleszewie w wysoko ci 90.000 zł.
2. Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie w wysoko ci 90.000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI / 272 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zgodnie z art.117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003
r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), z bud etu jednostki samorz du terytorialnego mo e by
udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorz du terytorialnego. Pomoc tak okre la
organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego (art.111 ust. 2 pkt. 5 w/w ustawy).
Podj cie niniejszej uchwały jest konsekwencj realizacji i uszczegółowienia wcze niejszego
porozumienia pomi dzy Powiatem a Miastem i Gmin w sprawie planu działa dotycz cego
realizacji zada na drogach na terenie miasta Pleszew zawartego 24 grudnia 2003 r. oraz
aneksów (aneks z dnia 22.01.2004 r. i aneks nr 1 z dnia 28.12.2004 r.) do tego porozumienia a
tak e uchwał Rady Powiatu (uchwała NR XV/105/04 z dnia 29.01.2004 r.) i Rady Miejskiej
(uchwała NR XVII/97/2004 z dnia 26.02.2004 r.).
1) Chodnik przy ul. Kaliskiej obejmuje zakres rzeczowy: dwie strony ulicy Kaliskiej od
skrzy owania ul. Kili skiego i Garncarskiej – do Rynku.
2) Chodnik przy ul. Sienkiewicza obejmuje zakres rzeczowy: dwie strony ulicy
Sienkiewicza od skrzy owania z ul. Kolejow – do Rynku.
W zwi zku z powy szym podj cie niniejszej uchwały jest zasadne.

