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XVII. Wykonania planu wydatków zwi�zanych z pomoc� finansow� udzielon�  
         przez miasto i gmin� Pleszew na dofinansowanie własnych zada� 
         inwestycyjnych Powiatu Pleszewskiego. 

 
Poni�ej przedstawiono wykaz wydatków, które miasto i gmina Pleszew poniosło w 
roku 2005 w zwi�zku z pomoc� finansow� udzielon� Powiatowi Pleszewskiemu na 
dofinansowanie jego zada� inwestycyjnych. 
 

Cel porozumienia rozdział plan wykonanie na 
31.12.2005 w % 

Przebudowa chodnika przy ul. Pozna�skiej 
w Pleszewie 60014 80 000 zł 80 000 zł 100,0 % 

Przebudowa chodnika przy Al. Wojska 
Polskiego przy Placu Wolno�ci  
w Pleszewie 

60014 15 000 zł 15 000 zł 100,0 % 

Modernizacja drogi Pleszew - Chocz 60014 39 073 zł 39 073 zł 100,0 % 
Przebudowa chodnika wzdłu� drogi 13303 
w m.Taczanów Drugi 60014 100 000 zł 100 000 zł 100,0 % 

Pomoc finansowa na zakup karetki 
transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie 85111 10 000 zł 10 000 zł 100,0 % 

 
Przebudowa chodnika przy ul. Pozna�skiej w Pleszewie 
Powiatowi pleszewskiemu przekazano �rodki finansowe w wysoko�ci 80.000 zł 
pod koniec grudnia 2005 roku. Zadanie powiat rozpocz�ł w roku 2005, natomiast 
zako�czy wiosn� 2006 roku. 
 
Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolno�ci w Pleszewie 
W ramach tego zadania przekazano powiatowi pleszewskiemu �rodki w wysoko�ci 
15.000 zł w miesi�cu maju 2005 roku. Zadanie zostało zako�czone. 
 
Modernizacja drogi Pleszew - Chocz 
W ramach tego zadania przekazano powiatowi pleszewskiemu �rodki w wysoko�ci 
39.073 zł w miesi�cu maju 2005 roku. Zadanie zostało zako�czone. 
 
Przebudowa chodnika wzdłu� drogi 13303 w m.Taczanów Drugi  
W ramach tego zadania przekazano powiatowi pleszewskiemu �rodki w wysoko�ci 
100.000 zł w pod koniec miesi�ca grudnia 2005 roku. Zadanie zostało zako�czone. 
 
Pomoc finansowa na zakup karetki transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie 
Powiatowi pleszewskiemu przekazano �rodki finansowe w wysoko�ci 10.000 zł w 
miesi�cu grudniu 2005 roku. Powiat zobowi�zał si� do rozliczenia z udzielonej 
pomocy do ko�ca marca 2006 roku. 
 
 

XVIII. Wykonania planu wydatków zwi�zanych z pomoc� finansow� udzielon�  
          przez miasto i gmin� Pleszew na dofinansowanie własnych zada� 
          bie��cych Powiatu Pleszewskiego. 
 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie w miesi�cu grudniu 2005 roku 
przekazano Powiatowi Pleszewskiemu pomoc finansow� w wysoko�ci 30.000 zł na 
zakup fortepianu dla Liceum Ogólnokształc�cego im. Stanisława Staszica w 
Pleszewie. Powiat zobowi�zał si� do rozliczenia z udzielonej pomocy do ko�ca 
kwietnia 2006 roku. 


