Uchwała Nr ………./…./2006
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia … maja 2006r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego
2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Pleszew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XII/62/2003
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 października 2003r. w sprawie zasad opracowania,
uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew Rada
Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do Uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego
2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew
zmienia się:
1) w pozycji 25 liczbę „230 000” zastępuje się liczbą „280 000”,
2) w pozycji 43 liczbę „60 000” zastępuje się liczbą „80 000”,
3) w pozycji 44 liczbę „120 000” zastępuje się liczbą „165 000”,
4) w pozycji 52 liczbę „20 000” zastępuje się liczbą „24 000”,
5) dodaje się pozycję 81 w brzmieniu:
„81. Remont budynków użytkowych przy ul. Kubackiego w Pleszewie, 143 000, 2006,
UMiG/WI/GGR.”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr ……./……./2006 Rady Miejskiej z dnia …….. maja 2006r.

Zmiany w uchwale Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r.
w sprawie przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew wynikają
z konieczności:

1. Umieszczenia w wykazie zadań inwestycyjnych (pozycja 81) przedsięwzięcia pn:
„Remont budynków użytkowych przy ul. Kubackiego w Pleszewie”. Zadanie
konieczne do realizacji ze względu na zły stan techniczny obiektów użytkowych,
2. Zmiany szacunkowego kosztu inwestycji w pozycji 25 – „Budowa ul. Grunwaldzkiej
w Pleszewie (od ul. Batorego do ul. Traugutta)”, wartość 230 000 PLN zostaje
zastąpiona wartością 280 000 PLN. Zmiana wynika z konieczności wykonania dwóch
warstw nawierzchni z uwagi na duży spadek terenu. Projektant wcześniej przewidywał
wykonanie 1 warstwy asfaltowej,
3. Zmiany szacunkowego kosztu inwestycji w pozycji 43 – „Budowa ulicy
Wieniawskiego w Pleszewie”, wartość 60 000 PLN zostaje zastąpiona wartością
80 000 PLN. Zmiana wynika z konieczności wykonania nakładki asfaltowej, wskutek
zwiększenia obciążenia ruchu drogowego w wyniku budowy osiedla mieszkaniowego
wzdłuż ulicy Solskiego,
4. Zmiany szacunkowego kosztu inwestycji w pozycji 44 – „Budowa drogi na ul.
Jagiełły w Pleszewie”, wartość 120 000 PLN zostaje zastąpiona wartością 165 000
PLN. Z uwagi na brak możliwości wykonania przejazdu do ul. Grunwaldzkiej
zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny na całej szerokości pasa drogowego (o szerokości
8,0m zamiast planowanej wcześniej szerokości 5,0m),
5. Zmiany szacunkowego kosztu inwestycji w pozycji 52 – „Budowa chodnika do
Biblioteki Publicznej w Pleszewie”, wartość 20 000 PLN zostaje zastąpiona wartością
24 000 PLN. Zwiększenie wynika z wykonanych szczegółowych kosztorysów
inwestorskich na podstawie projektu budowlanego.

