Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 06.06.2019 määruse eelnõu nr 1-4/47 "Põlva valla 2019.
aasta teine lisaeelarve" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning majandusaasta aruande
kinnitamine ning audiitori määramine. Sama seaduse § 38 alusel sätestatakse kohaliku
omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise
ning aruandluse nõuded kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 26 lõike 3 alusel võib
eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve
eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega
lisaeelarve vajaduse kohta. Sama seaduse § 26 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve
vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse
vastavalt KOFS § 23 lõigetele 1 ja 3.
KOFS § 23 lõike 3 alusel avaldatakse eelarve (ka lisaeelarve) seitsme tööpäeva jooksul pärast
selle vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti
eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.
Põlva valla 2019. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a
määrusega nr 1-2/3 "Põlva valla 2019. aasta eelarve". Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a
määruse nr 1-2/34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu
lisaeelarve vastu määrusega.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet eraldas 23.08.2018 otsusega sihtasutusele
Mooste Mõis toetust summas 19 996,48 eurot folgikoja parkla ja sõidutee rajamiseks. Projekti
kogumaksumus oli 63 280 eurot. Põlva valla 2019. aasta investeeringute eelarves on omaosaluse
katteks 43 000 eurot. Peale riigihanke läbiviimist selgus, et tööde maksumus kallineb 7000 euro
võrra. Vajamineva summa võrra vähendatakse Mooste vallateede renoveerimist.
Kultuuriministeerium eraldas 2019. aasta eelarvevahenditest toetust Mammaste
Tervisespordikeskuse
väljaarendamiseks
40
000
eurot.
Projekti
"Mammaste
Tervisespordikeskuse väljaarendamine Põlvamaal" hõlmab aastaid 2019–2022. Projekti
kogumaksumus on 320 000 eurot, millest toetus on 160 000 eurot ja omafinantseering 160 000
eurot. Käesoleva aasta omafinantseering summas 40 000 eurot kaetakse laenuga.
Põlva valla 2019. aasta investeeringute eelarvesse on kavandatud ujula rekonstrueerimine
summas 387 580 eurot. Peale riigihanke läbiviimist kallines tööde maksumus 91 139 euro võrra.
Elamute toetuse taotlusi laekus summas 97 632 eurot. Käesoleva aasta eelarvesse oli planeeritud
70 329 eurot. Vallavalitsus otsustas rahuldada kõik taotlused.
15.02.2019 esitas Põlva Vallavalitsus Muinsuskaitseametile toetuse taotluse avariilises seisus
oleva Tilsi mõisa puukuuri restaureerimiseks. Muinsuskaitseameti peadirektori 30.04.2019
käskkirja nr 21 A alusel rahuldati Põlva Vallavalitsuse taotlus summas 13 500 eurot Tilsi mõisa
puukuuri avariitöödeks.
Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2019. aasta teine lisaeelarve.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 05.06.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määrus edastatakse
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Hallatavad asutused
Eelnõu koostaja
Hilje Kangron
eelarvespetsialist

