
   
Olecko, 2 grudnia 2020 r. 

 

Komisja Oświaty, Kultury,                                          

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji  

Rady Miejskiej w Olecku 

 
BRM.0012.2.10.2020          
 

 

Przewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu i Gospodarki  

Rady Miejskiej w Olecku 

 

 

OPINIA 

o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2021 rok 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr ORN.0007.51.2015  Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej, Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i 

Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała (przy 4 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się) 

przedłożony przez Burmistrza Olecka projekt budżetu na 2021 rok. 

 

                                                                                                                         

Przewodniczący Komisji 

Anna Kaczor 



Olecko, 3 grudnia 2020 r. 

 

Komisja Polityki Prorodzinnej,                                                         

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Rady Miejskiej w Olecku 

 

BRM.0012.3.10.2020 

 

Przewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu i Gospodarki  

Rady Miejskiej w Olecku 

 

OPINIA 

o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2021 rok 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 uchwały Nr ORN.0007.51.2015 Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej, Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku na posiedzeniu w dniu 23 listopada 

2020 r. (obecnych 4 członków) przy 3 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się  

pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Burmistrza Olecka projekt 

budżetu Gminy Olecko na 2021 rok. 

                                                                                                       

Przewodniczący Komisji                                                                                        

Janina Anuszkiewicz 



Olecko, dnia 3 grudnia 2020 r. 

 

Opinia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki  

Rady Miejskiej w Olecku w sprawie projektu budżetu Gminy Olecko na 

2021 rok 

 

 Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku 

opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Olecko na 2021 rok.  

 

 Planowane dochody wyniosą 126.282.448,88 zł, z tego dochody bieżące – 

116.724.919,90 zł, a dochody majątkowe – 9.557.528,98 zł. Planowane wydatki 

to kwota 133.260.253,79 zł, z tego bieżące – 116.066.612,33 zł, a majątkowe – 

17.193.641,46 zł, stanowiące 12,90% wydatków ogółem.   

           Deficyt budżetu gminy wynosi 6.977.804,91 zł i zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych 

przez Gminę, które ustalono w wysokości 10.677.804,91 zł. Rozchody budżetu 

3.700.000,00 zł to spłata kredytów i wykup obligacji. Planuje się wydatki na 

odsetki od zadłużenia w kwocie 950.000,00 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań 

wraz z odsetkami wynosi 4.650.000,00 zł,  co stanowi 3,68% planowanych 

dochodów i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 

ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o średnią z trzech 

poprzednich lat. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 

42.004.589,17 zł, tj. 33,26% planowanych dochodów. Projekt budżetu został 

sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a planowane 

wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące. 

 Zaplanowane środki zapewniają wykonanie podstawowych zadań Gminy. 

Projekt budżetu uwzględnia zadania realizowane ze środków funduszu 

sołeckiego. Uwzględnia również projekty inwestycyjne współfinansowane ze 

środków z funduszy Unii Europejskiej, możliwych do realizacji z 

dofinansowaniem, w tym projekty inwestycyjne „Rozwój e-Usług w Gminie 

Olecko” oraz „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta 

Olecko”. Dla pozostałych projektów, możliwych do aplikowania o środki 

zewnętrzne zabezpieczono wkład własny Gminy Olecko. 

Ustalono w porozumieniu z Panem Burmistrzem, że w miarę pozyskiwania 

środków pomocowych, czy innych uzyskanych wolnych środków, w trakcie roku 

będą dokonywane zmiany budżetu gminy w zakresie inwestycji i innych zadań. 

   

 



Podsumowując Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki przy 5 

głosach za i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie opiniuje projekt 

budżetu Gminy Olecko na 2021 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki 

Dawid Bondarenko 

                                                         


