Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 12.08.2020 määruse eelnõu nr 1-4/38 "Põlva valla 2020.
aasta kolmas 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 1 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 volikogu 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 2020. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 24. jaanuari 2020. a määrusega
nr 1-2/1 "Põlva valla 2020. aasta eelarve". Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a määruse nr 12/34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve vastu
määrusega.
Lisaeelarvega jagatakse vahendeid ümber investeeringuobjektide vahel ja suunatakse 14 000 eurot
põhitegevusest investeerimistegevuseks.
Eelarve tulude ja kulude osas on lisaeelarvega sisse viidud muudatused, vähenemine miinusega ja
suurenemine positiivse arvuna.
1. Põhitegevuse kulude eelarve väheneb kokku 14 000 eurot, sellest:
Osakond 101 sotsiaalosakonna kulude eelarves vähendatakse isikute abistamise toetust
14 000 eurot.
2. Investeerimistegevuse kulud suurenevad 14 000 eurot, mis lisatakse osakond 101
sotsiaalosakonna eelarvesse. Kavas on remontida üks sotsiaalkorter Põlva linnas.
3. Investeerimisobjektide vahel jagatakse ümber vahendeid järgmiselt: Peri külakeskuse
ümberehituselt suunatakse 19 000 eurot Põlva Maarja kiriku katuse rekonstrueerimiseks
(on avariiohtlik ja käivad katuse avariitööd) ja Karilatsi-Postitee kergliiklustee ehitamiselt
suunatakse 30 000 eurot Vastse-Kuuste lasteaed Kaari mööbli hankimiseks (lasteaia
juurdeehitus valmib ja mööbli hankimise raha eelarves puudub). Vähendatud vahendid
taastatakse järgmise aasta eelarvega.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 12.08.2020 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Eelnõu koostaja
Märt Eskor
finantsosakonna juhataja

