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Interpelacja

w sprawie budżetu na 2022 rok

Szanowna Pani,

Na sesji 21 grudnia radni nie przyjęli Uchwały Budżetowej1 oraz Uchwały w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej2. Wielu radnych wyrażało swoje niezadowolenie z braku odpowiedzi

Burmistrz Łomianek na wnioski do budżetu złożone przez komisje Rady Miejskiej i pozytywnie

zaopiniowane przez Komisję Budżetową3 4 oraz ogólnym brakiem współpracy Burmistrz

Łomianek w zakresie przygotowania projektu budżetu.

Na sesji padło wiele pytań i stwierdzeń dotyczących ograniczeń z jakimi musimy się liczyć

przy projektowaniu budżetu, dlatego proszę o opinię prawną poniższym zakresie:

1. Do jakiej kwoty możemy podnieść deficyt budżetu na 2022 r.

(w aktualnym projekcie 9.370.045,25 zł)?

2. Jakie źródła finansowania można wskazać dla deficytu?

4 https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/komisje/komisja-budzetowa/9910,Komisja-Budzetowa.html
3 https://bip.lomianki.pl/download/2/30278/protokolKBzdnia06122021.pdf
2 https://lomianki.esesja.pl/glosowanie/707944/4d8401019939406
1 https://lomianki.esesja.pl/glosowanie/707945/8a595eee5ad84ee
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3. Do jakiej wysokości możemy podnieść planowaną kwotę przychodów jst

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach (w aktualnym projekcie 908.872,25 zł)?

4. Do jakiej wysokości możemy podnieść planowaną kwotę wolnych środków, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. (w aktualnym projekcie 11.461.173,00 zł)?

Ponadto proszę o pilne zwołanie posiedzenia połączonych komisji w celu wypracowania zmian

w projekcie Budżetu na 2022 rok, które pozwolą na uzyskanie poparcia rady miejskiej dla projektu

Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Niniejsza interpelacja zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i zasługuje na rozpatrzenie.

Na podstawie art. 39[1] ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania

administracyjnego, proszę o doręczenie pism w formie elektronicznej na adres wskazany

nagłówku.
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