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Tegemist siis nö suvevaheajajärgse esimese istungiga. Päevakord oli suht lühike, aga juttu
jätkus.
Esmalt siis ikka avatud mikrofoni rubriik. Valimiskomisjon andis teada vangerdusest
volikogu liikmete hulgas. Seejärel andsin mina fraktsiooni nimel üle kaks arupärimist.
Esimene sisekontrolli töömaile pilku heitev ja teine Jüri Terviseraja katte uuendamise teemal.
Nendega saab tutvuda siin
http://www.raekodanik.ee/download.php?458695ac217a55b3f55b3126f3feba12
http://www.raekodanik.ee/download.php?458695ac217a55b3f55b3126f3feba12
Siis võttis sõna Indrek Uuemaa ja andis volikogule teada revisjonikomisjoni esimehe
saamatusest komisjoni tööd korraldada.
Siit edasi läks päevakorrakohaselt. Kaks esimest punkti olid informatiivsed. Esimene neist oli
vallavanema info riigigümnaasiumi rajamisest. Huvitav oli seda enesekiitust kuulata, et
kuidas mees on juba 2016 aastast võidelnud selle kooli saamise eest Rae valda ja kuidas
riigivalitsus, mis ilma reformierakonnata, on kaikaid kodaratesse loopinud. Tahtsin juba
ettekande ajal öelda, et loll jutt, suhu tagasi, kuid hoidsin end tagasi. Hiljem siis täiendasin
Võrklaeva jutustust ja liikusin ajaloos tagasi 2013 aastasse, kui me valimiste eel lubasime
riigigümnaasiumi Rae valda tuua ja kuidas toonane IRL-i ja reformi seltskond sellele vastu
võitles. Kuni aastani 2016, mil nad lõpuks taipasid, et see on vallale igati kasulik. Seega 3
aastat võideldi küll aktiivselt, aga paraku ideele vastu. Noh täna siiski võib öelda, et lõpp hea
ja mõistus võitis.
Teine punkt oli vaheülevaade eelarvest ja selle täitmisest. Siin on veel lõplikke järeldusi vara
teha, tuleb aasta lõpp ära oodata.
Seejärel oli esimesel lugemisel määrus, mille sisuks lasteaia vanema poolne omaosalus ja
selle muutumine. Eelnõu väga toores ja suunati teisele lugemisele.
Lõpuks kaks komisjonidega seotud teemat, millest esimene puudutas revisjonikomisjoni
liikme valimist. Opositsioon boikoteerib seda päevakorrapunkti ja ei aktsepteeri suhtumist kus
revisjonikomisjoni töö on koalitsiooni kontrolli all. Ja nii jääbki kuni suhtumine muutub.
Samas teades, et koalitsioon kardab muutust, mis oleks demokraatliku hea tava jälgimine, siis
seda muutust ka käesoleva koosseisu ajal ei toimu. Ja nii ongi, et ühes suuremas ja jõukamas
omavalitsuses kontrollib koalitsiooni koalitsioon ise. Naeruväärne, aga ilmselgelt on mida
karta.

