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Ettepanek 2013 eelarve saatmiseks III lugemisele
Arvestades, et
• valla põhimääruse §25 (5) kohaselt ei saa mitmel lugemisel olevale eelnõule teha
muudatusettepanekuid volikogu istungil
• eelarvet tuleb menetleda vähemalt kahel lugemisel
• valminud eelarve seletuskirjas on vastuolu eelarvestrateegiaga
teeme ettepaneku viia eelarve III lugemisele ja kõrvaldada vastuolu eelarvestrateegiaga.
Põhjendame oma ettepanekut järgnevalt.
1. 2013 a eelarve seletuskirjas on öeldud: „Eelarve aluseks on võetud Rae valla
eelarvestrateegiaga aastani 2016.“ See on loogiline ja igati arusaadav, samuti nõuab
ka seadus eelarve vastavust eelarvestrateegiale.
2. Rae valla eelarvestrateegia kinnitati määrusega nr 89, 09.10.2012 ehk napp 2 kuud
tagasi.
3. Eelarvestrateegia (avaldatud www.rae.ee) leheküljel 14 on tabel nr 3, milles esitatud
investeeringute kava. Selles tabelis on märgitud investeering nimega „Peetri lasteaia
rajamine“. Selle investeeringu prognoosmaksumuseks on märgitud 1 800 000 eurot ja
realiseerimise ajaks aasta 2014
4. 2013 a eelarve projekti seletuskirjas on peatükk „Investeerimistegevus“, milles
tegevusala 09 – haridus – all on kirjas „Peetri lasteaia ehitamiseks. 2013. aastal on
kavandatud teha töid 500 000 euro ulatuses, ehitus jätkub 2014. aastal 1 500 000 euro
ulatuses“
5. Lisaks ei klapi eelarves ka riiklikult eraldatud hariduskulud ja on näidatud ca 70000
eurot suurem laekumine
Eeltoodut teades saab väita, et 2013 eelarve projekt ei ole vastavuses kaks kuud tagasi
kinnitatud eelarvestrateegiaga, kuigi väidetakse vastupidist. Seega on põhjust eelarve saata III
lugemisele ja korrigeerida viga nii ajalises kui ka rahalises mõttes. Samuti on täna väga raske
anda luba investeeringuks, mille realiseerimiseks ei ole vallal vajalikku maad.
Eeltoodust lähtuvalt: kuigi ei saa teha ettepanekut eelnõu parandamiseks volikogu istungil,
saab teha ettepaneku suunata eelnõu III lugemisele ja selle ettepaneku fraktsiooni Raekodanik
nimel ka teen. Ettepaneku heaks kiitmine annab Vallavalitsusele võimaluse parandada viga,
aga ka ühtlustada seletuskirja sisulist informatsiooni näiteks personalikulude tõusu protsentide
ja põhjenduste osas ja ka sõnalisi komistusi, mida esineb seletuskirjas liigagi palju.
Teise ettepanekuna teen anda ka veelkordselt võimalus ka volikogu liikmetel esitada
ettepanekuid.
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