Projekt
Uchwała Nr …… / ……. /2006
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia …………….. 2006 r.
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do nowotworzonego Stowarzyszenia
„Droga S11” działającego na rzecz przebudowy drogi krajowej nr S11
i zaliczeniu jej do kategorii drogi ekspresowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§1 Rada Miejska w Pleszewie zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
do kontynuowania działań zmierzających do przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew
w charakterze członka – założyciela do nowotworzonego Stowarzyszenia gmin
i powiatów pn. „Droga S11” działającego na rzecz przebudowy drogi krajowej nr S11
i zaliczenia jej do kategorii drogi ekspresowej.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr ……….
Rady Miejskiej w Pleszewie
Starania o przebudowę obecnej drogi krajowej nr 11 i dostosowanie jej do standardów dróg
ekspresowych (szybkiego ruchu) trwają już kilkanaście lat. Podejmowane wielokrotnie próby
realizacji tego zadania przez wszystkie lokalne środowiska kończyły się jednak niepowodzeniem.
Starania o drogę S-11 podejmowali również Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i
Gminy oraz inne samorządy, usytuowane wzdłuż tej drogi. Wspólną inicjatywą samorządów były
spotkania w Jarocinie (14.09.2005r.), Pleszewie (12.12.2005r.), Ostrowie Wlkp. (13.03.2006r.),
Ostrzeszowie.
Ostatnio pojawiła się propozycja zinstytucjonalizowania działań i starań o drogę ekspresową
S-11. W dniu 18 maja 2006 roku do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło pismo
od Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Ziółkowskiego w sprawie powołania do
życia apolitycznego Stowarzyszenia o nazwie „Droga S11”. Propozycję przystąpienia
do stowarzyszenia przesłano również do pozostałych gmin i powiatów usytuowanych wzdłuż drogi.
W projekcie statutu, podstawowe cele Stowarzyszenia, określono w następujący sposób:

1. wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów
będących członkami stowarzyszenia,

2. inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych
w Stowarzyszeniu gmin i powiatów, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi
współpracy samorządów na rzecz budowy trasy S 11,

3. koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy ekspresowej S 11,
4. wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach
i porozumieniach,

5. realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę trasy ekspresowej S 11.
Ustalono, że siedzibą Stowarzyszenia będzie Poznań – miasto położone pośrodku przebiegu
drogi ekspresowej S11.
Projekt statutu Stowarzyszenia znajduje się do wglądu w Biurze Rady.
Przystąpienie do stowarzyszenia, które będzie miało również charakter lobbingowy, uważam
za zasadne i w pełni uzasadnione. Powodzenie tej inicjatywy jest kluczowym elementem mającym
wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy Wielkopolski, a tym samym Ziemi Pleszewskiej.
Uchwała zobowiązuje Burmistrza do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, których
efektem końcowym będzie przystąpienie Miasta i Gminy Pleszew do stowarzyszenia. Po zawiązaniu
się Stowarzyszenia, przedłożę projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia.

