
UCHWAŁA NR XXXVII/424/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych 

z zakresu drogownictwa.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 ze 
zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, 
poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizacje zadań inwesytycyjnych z zakresu 
drogownictwa, § 1, pkt. 1  otrzymuje brzmienie: 

"1.  Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łaka.  Etap I,  
w wysokości nie wyższej niż 215.000,00 zł.".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/424/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 roku.

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077)  
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom 
samorządu terytorialnego. W myśl art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, wysokość tej pomocy 
określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.

Pismem z dnia 26 października br. znak NR.7134.35.2018 Starosta Pleszewski poinformował, że w związku 
z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P 
na odcinku Pleszew – Zielona Łąka. Etap I”, koszt inwestycji znacznie przewyższył  kwotę pomocy finansowej, 
udzielonej Powiatowi Pleszewskiemu przez Miasto i Gminę Pleszew. Chcąc aby zadanie zostało zrealizowane, 
konieczne jest zwiększenie kwoty pomocy z 70 tys. do 215 tys złotych.

Z uwagi na fakt, że realizacja tych prac poprawi infrastrukturę drogową i służy społeczności lokalnej,  
podjęcie niniejszej  uchwały jest w pełni uzasadnione.
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