Lubniewice, dnia 28.12.2020 r.

Nasz znak: OR.03.22.2020

Członkowie Komisji
ds. planowania i budżetu
Bączkowski Justyn
Belczyk-Milc Ewa
Białek Edward
Cieciura Mirosława

Przekazuję odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w złożonym wniosku 17.12.2020 r.:
1. Czy w/w kwoty zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Lubniewice?
Odpowiedź:
Tak, zostały przekazane. 02.09.2020 r. w wysokości 500.000,00 zł tytułem „Uchwała nr 102
RM (RFIL) oraz 16.12.2020 r. w wysokości 500.000,00 zł tytułem „Uchwała 102 RM – RFIL I nabór
wniosków”.
2. Czy w/w kwoty zostaną wprowadzone do budżetu 2020 r. po dochodach wraz z określeniem
celu na jaki zostaną przekazane po wydatkach?
Odpowiedź:
1. Środki otrzymane we wrześniu 2020 r. zostały wykazane w sprawozdaniu za III kwartał
2020 r. po stronie dochodów wykonanych bez planu i nie zostały zatem zaplanowane na
wydatki. W listopadzie na sesji Rady Gminy wprowadzono plan dochodów w wysokości
4.305,00 zł i plan wydatków na tą samą kwotę, z przeznaczeniem na aktualizację
dokumentacji projektu „Rewitalizacja Parku Miłości – udostępnienie i ochrona zasobów
przyrodniczych Lubniewic”.
2. Środki otrzymane w grudniu zostaną wykazane w sprawozdaniu grudniowym oraz za
IV kwartał 2020 r. jako dochody wykonane bez planu.
Nie ma jednolitej opinii jak winno wprowadzać się ww. kwoty do budżetu. W związku ze
stanowiskami części organów nadzoru uzyskane w 2020 roku środki należy wykazać po stronie
dochodów w dziale 758 rozdziale 75816 paragraf 6290 i zaplanować wyłącznie wtedy, gdy będą
wydatkowane w roku 2020. Z kolei, gdy środki te nie będą wydatkowane w roku 2020 istnieje
możliwość niewykazania w planie roku 2020 po stronie dochodów środków, które nie są
przeznaczone do wydatkowania w 2020 roku i zaprezentowania tylko ich wykonania w sprawozdaniu
Rb-27s z realizacji dochodów budżetowych.

Gmina Lubniewice zatem przyjęła zasadę wprowadzania do budżetu 2020 r. do wysokości
planowanych wydatków inwestycyjnych, które jednostka zamierza zrealizować w tym roku. Zatem
nie wprowadzono pod stronie planu dochodów do budżetu 2020 r. wszystkich środków, które
otrzymaliśmy z Funduszu, a tylko te które będą zrealizowane w tym roku.

3. Jaki jest szczegółowy harmonogram prac nad inwestycją przebudowa i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w Gliśnie, na jakim etapie znajduję się obecnie, kiedy planowane jest
rozpoczęcie prac, co zostanie przebudowane i rozbudowane oraz kiedy planowane jest
zakończenie inwestycji?
Odpowiedź:
Na chwilę obecną wykonana jest dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt
wykonawczy, projekt prac geologicznych oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na kwotę
1.480.000 zł. Planowanie jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy na przełomie
stycznia/lutego 2021 r., termin na wykonanie całości zadania powinien zostać ukończony w czerwcu
2021 r. W załączeniu opis techniczny dotyczący zakresu rzeczowego inwestycji.
Pełny wgląd do dokumentacji znajduję się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, w referacie
Inwestycji i Nieruchomości, pokój nr 10.
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