Volikogu istung 18.02.2020
Suhteliselt rutiinse päevakorraga istung taaskord. Enne päevakorra kinnitamist avatud mikrofoni
rubriigis andsin fraktsiooni nimel üle mõned arupärimised. Esimene on jätkuks eelmisel istungil
esitatule
ja
sellega
saab
tutvuda
siin
http://www.raekodanik.ee/download.php?ec63d124023b610412557958d382f9f8
.
Teiseks
soovisime
teada,
et
kuidas
edeneb
sisekontrolöri
otsing
http://www.raekodanik.ee/download.php?b535130711857f65de70681d7ebbb745 . Kolmandaks
küsisime, et kuidas osutus vajalikuks juba aasta alguses kasutada reservfondi vahendeid
http://www.raekodanik.ee/download.php?80c053eeae58b563b19934d38ee765a2 . Lõpetuseks
arupärimine, mille kutsus esile eile volikogule ühe maaomaniku poolt saadetud kiri, mis viitas
vallavalitsuse
imelikule
käitumisele.
Kirjaga
saab
tutvuda
siin
http://www.raekodanik.ee/download.php?a935a71c7f85e5296af8677b1c0684af ja arupärimist,
milles
soovisime
vallavalitsuse
vaadet
probleemile,
saab
lugeda
siit
http://www.raekodanik.ee/download.php?57c74dc469fb8bc648dd5f74b7485f0d .
Minu poolt viimase arupärimise ettelugemise ajal toimus mingi sagin ja infovahetus vallavanema
ja volikogu esimehe vahel ja koheselt pärast minu viimase arupärimise lõppu anti sõna
vallavanemale samal teemal. Nagu oleks nii plaanitudki. Samas ega sellest sõnavõtust suurt
selgemaks ei saanud. Ilmnes vaid, et kinnistuomanik ei ilmunud notarisse kasutusõigust seadma ja
hakkas välja pressima ridaelamute asemel kortermaju. Loodame, et see selgitus kenasti ka
kirjalikult kohale jõuab.
Seejärel läks päevakorrakohaseks istungiks.
Esmalt saime ülevaate Rae valla 2019. aasta eelarve täitmisest. Tegelikult mõttetu punkt, aga
seadus näeb ette kvartaalse ülevaate. Terve aasta ülevaade tuleb tegelikult ju majandusaasta
aruande juures niigi ja seega oli see punkt ehk üleliigne. Samas info mõttes polnud ju paha.
Teise punktina jätkasime raha lainel ja menetlesime Rae valla 2020. aasta esimene lisaeelarve. Juba
teine kuu aastast ja oligi aeg eelarvet muutma hakata
.
Kolmandaks kinnitasime 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse teema.
Neljanda punktina algatasime Rae valla arengukava läbivaatamise ja muutmise. Komisjonis küll
saime aru, et tegemist peaks olema täiesti uue arengukava tegemisega, kuid päevakorrapunkti nimest
seda välja ei loe. Vallavanemat komisjonis polnud ja täna ta ütles, et komisjonis ettekande teinu ei
väljendanud õigesti. Seega ei tule mitte uus arengukava vaid ajakohastatakse olemasolevat.
Viienda punktina täiendasime Rae valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava
aastateks 2016 – 2026. Selle vajaduse kutsus esile Põrguvälja Soojuse ettepanek.
Ja lõpetuseks siis traditsiooniline revisjonikomisjoni voor. Esiteks on toimunud järjekordne vangerdus
SDE ridadest valitud volikogu liikmete osas. Krister Parbo volitused taastusid ja seega Lisandra
Talvingu omad lõppesid. Kuivõrd LT oli ka revisjonikomisjoni liige, siis vabanes temast ka see
positsioon ja vaja oli valida uus liige. Mäletatavasti on Rae vallas järelevalvet teostava komisjoniga
„hästi“ ja seda juhib koalitsiooni esindaja, mitte hea tooni kohaselt opositsiooni esindaja. Sellest
lähtuvalt ka tänane opositsiooniline fraktsioon selles punktis kaasa ei teinud. Ka teine pool ei esitanud
kedagi uue liikme kohale ning nii see punkt ka katkestati.
Viimanegi punkt oli seotud revisjonikomisjoniga. Õigem oleks öelda, et selle komisjoni saamatusega.
Tegemist ühe 2019 aasta tööplaanis olnud kontrollülesandega, mis loomulikult täitmata. Seda
ülesannet pidi komisjoni sisese ülesannete jaotuse tõttu täitma juhtiva kontrollijana just Lisandra
Talving, kuid ei jõutud isegi ülesande püstituseni (komisjoni protokollide põhjal). Nüüd soovis
komisjon kaasata LT komisjoni töösse kontrollimist teostava isikuna. Meie seisukoht oli – inimene
pidi tegema seda tööd olles komisjoni liige ja saades komisjoni liikme tasu, seega kui teda nüüd
kaasata, siis kindlasti mitte suurema tasu eest kui on komisjoni liikme tasu, seda enam, et Laiuse sõnul
on osa tööd juba tehtud. Volikogu esimees võttis vaheaja ja pärast seda katkestas ka selle punkti. Ma
ei tea, millele loodetakse.

