Protokół Nr XLIX/2018
z sesji Rady Miejskiej w Rzepinie,
która odbyła się w dniu 13 września 2018r. o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rzepinie

Pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Pan Andrzej Pych Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie otworzył XLIX sesję
zwołaną w trybie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, VII
kadencji Rady Miejskiej w Rzepinie witając wszystkich przybyłych. Na podstawie listy
obecności w sesji udział bierze 11 radnych (nieobecni radni Jarosław Dudzis, Lena
Szulczewska, Agnieszka Wodara i radny Damian Utracki), w związku z czym Rada jest władna
do podejmowania prawomocnych decyzji, poinformował Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Rzepinie. (lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego
protokołu).
Pkt 2. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
Nie wniesiono poprawek i uwag do porządku obrad.
Pkt 3. Przedstawienie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
5. Zamkniecie sesji.
Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Zastępca Burmistrza Rzepina Pan Krystian Pastuszak poinformował, iż uchwala
zakłada zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o kwotę: 947.723,08 zł z tego:
zwiększa się dochody o kwotę: 1.647.499,00 zł w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę:
1.101.330,80 zł w tym: dział 600 rozdział 60016 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych). Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
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Drogowej na zadanie pod nazwą: Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie o kwotę:
1.101.330,80 zł.
Zwiększa się również dochody majątkowe o kwotę: 546.168,20 zł w tym: dział 600
rozdział 60016 § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej na zad. pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu
kolejowego do Dworca PKP o kwotę: 546.168,20 zł.
Zmniejsza się dochody o kwotę: 699.775,92 zł w tym: zmniejsza się dochody
majątkowe o kwotę: 699.775,92 zł w tym: dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o
kwotę: 699.775,92 zł.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 947.723,08 zł z tego:
zwiększa się wydatki o kwotę: 3.017.122,16 zł w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę:
2.470.953,96 zł w tym:
dział 600 rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych. Środki z dotacji celowej z
budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pod nazwą: Remont
ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie o kwotę: 1.101.330,80 zł Środki własne do
zadania: o kwotę: 1.153.423,16 zł,
dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 50.000,00 zł., są to
środki przeznaczone na drogi gminne na utwardzenie terenów pod budowę chodników czy tez
wjazdów.
dział 700 rozdział 70005 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 19.000,00 zł ., środki
przeznaczane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, miedzy innym na podziały i operaty
szacunkowe.
dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł.,
środki przeznaczone na Urząd Miejski.
dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240 Zwiększenie wydatków na zadania wykonywane
przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kowalowie o kwotę: 40.000,00 zł., środki przeznaczone
na zakup urządzenia czyszczącego na salę gimnastyczną oraz komputerów na salę
informatyczna w szkole w Kowalowie.
dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zwiększenie wydatków na zadania wykonywane przez
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Zespół Szkół w Rzepinie o kwotę: 5.000,00 zł., remont wejścia do budynku szkoły
podstawowej.
dział 926 rozdział 92601 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki – Sołectwo
Kowalów o kwotę: 2.200,00 zł., środki przesunięte na budowę placu zabaw w Kowalowie na
ulicy Rzepińskiej.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 546.168,20 zł w tym: dział 600 rozdział
60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z dotacji celowej z
budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zad. pn. Przebudowa ul.
Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP o kwotę:
546.168,20 zł.
Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.069.399,08 zł w tym: zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę: 1.722.022,48 zł w tym:
dział 600 rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 1.719.822,48 zł
dział 926 rozdział 92601 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki –
Sołectwo Kowalów o kwotę: 2.200,00 zł
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 347.376,60 zł w tym: dział 600 rozdział
60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne do zadania:
Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP
o kwotę: 347.376,60 zł.
Radna Krystyna Kramarzewska podjęła temat związany z remontem dróg na ulicy
Dworcowej, Zielonej Celnej i Zachodniej, pytając czy przetarg na to zadanie został
rozstrzygnięty pozytywnie, czy wyłoniony został wykonawca do tego zadania.
Burmistrz Sławomir Dudzis odpowiedział, że jeśli uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej zostanie podjęta przez radnych to w najbliższym czasie Burmistrz będzie chciał
podpisać umowę z wykonawcą tego zadania.
Radna Krystyna Kramarzewska dopytuję czy w tym roku zostanie zrobiony wjazd do
internatu, temat był poruszany na wcześniejszych sesjach.
Burmistrz Rzepina odpowiedział, że remont wjazdu będzie wykonany jeśli tylko
pracowniczy będą mieli wolne moce przerobowe.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej głosowało 11 radnych
jednogłośnie.
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Pkt 5. Zamkniecie sesji.
Wobec zrealizowania tematów obrad Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Pych o
godzinie 9:18 zamknął XLIX sesję Rady Miejskiej w Rzepinie.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Bernadetta Wąsowicz

Wiceprzewodniczący

Rady

(-) Andrzej Pych
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Miejskiej

