
 
Uchwała Nr XXI/ 148 / 2008 
Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 30 czerwca 2008 r. 

 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu 
 
 
 

Na podstawie art. 167 ust.2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze 
zmianami ) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Miasto i Gmina Pleszew zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Pleszewskiemu w roku 2008, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez 
Powiat niŜej wymienionych zadań: 

1. „Remont ul. B. Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie 
chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie” w wysokości 30.000 zł . 

2. „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew – Bronów w 
miejscowości Taczanów„ w wysokości 35.000 zł. 

3. „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w 
miejscowości Bronów” w wysokości 45.000 zł. 

4. „Przebudowę chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie” – wysokości 100.000 zł. 
 

 
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 
Pleszew.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 
 

do uchwały XXI/ 148 / 2008 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. 
 
 
Zgodnie z art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego moŜe być 
udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc taką określa 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art.167 ust. 2 pkt. 5 w/w ustawy). 
 
Starosta Powiatu Pleszewskiego pismem z dnia 12 maja 2008r. znak OR-0714-19/2008  
zwrócił się z prośbą o zawarcie porozumienia na realizację następujących zadań 
inwestycyjnych: 
-   „Remont ul. B. Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika 
przy ZSP Nr 3 w Pleszewie” , 
- „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew – Bronów w 
miejscowości Taczanów (od skrzyŜowania z drogą gminną za parkiem do nowo 
wybudowanego chodnika w 2006r. o dług. około 240 mb)”, 
-  „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w 
miejscowości Bronów na odcinku 400 mb”. 
-   „Przebudowę chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ulicy 
Bogusza do drogi krajowej Nr 12)”. 
 
Gmina deklaruje się na partycypację w kosztach inwestycji, z uwagi na fakt, iŜ poprawi to 
infrastrukturę wiejską i słuŜy to społeczności lokalnej. 
W związku z powyŜszym udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu w 
łącznej wysokości 210.000zł. 
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


