
PROJEKT

UCHWAŁA NR XLII / ... / 2006
Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia ..... lipca 2006 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu

Na podstawie art. 167 ust.2 pkt. 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 18 
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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  2006,  w  kwocie  150.000  zł,  w  formie  dotacji 
celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej przez Powiat inwestycji 
pn. „Przebudowa drogi Bronów – Pleszew”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII / ... / 2006 Rady Miejskiej z dnia ... lipca 2006 r.

Zgodnie z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U.  Nr  249,  poz.  2104  ze  zmianami),  z  budżetu  jednostki  samorządu 
terytorialnego może 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 Pleszewski zwrócił  się z prośbą partycypacji  przez Miasto i  Gmina 
Pleszew w kosztach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Bronów – Pleszew”. 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie ponad 1.250.000 zł. Powiat Pleszewski 
zabezpieczył na to zadanie w budżecie, w ramach środków własnych kwotę ponad 
500.000 zł, natomiast 600.000 zł otrzyma z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu udzielenie Powiatowi Pleszewskiemu 
pomocy finansowej  w formie dotacji  celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizowanej przez Powiat inwestycji pn. „Przebudowa drogi Bronów – Pleszew” w 
wysokości 150.000 zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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