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I
Haljala valla 2019. aasta eelarve projekti I lugemine
Finantsjuht Maarja Kuuskla tutvustab valla 2019 aasta eelarve projekti.
Maarja Kuuskla – eelarve projekt on allasutuste juhtide ning eelarve- ja majanduskomisjoni poolt üle
vaadatud. Tulumaksu protsent on hetkel 8,65 juures. Investeeringute osa on peaaegu sama mis
eelarvestrateegias.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille lisab, komisjon vaatas projekti üle ja leidis, et
üldiselt on projekt eelarvestrateegiaga kooskõlas.
Rainer Lille – üksikisiku tulumaks on seal küll eelarvestrateegiaga võrreldes natuke suurem, aga see on
positiivne. Loodame, et edasiste arutelude käigus tuleb selgem seisukoht selles osas, kuidas käituda Võsu
Kuurortiga.
Anti Puusepp soovib teada, miks on võrreldes eelmise aastaga Võsu noortekeskuse töötajate töötasu
langenud.
Abivallavanem Kristi Aron selgitab, et hetkel pole seal töötajat.
Urve Kingumets soovib selgitust sotsiaalvaldkonnas sõidukite kulude suurenemise kohta.
Maarja Kuuskla – elektriautod hakkavad vanaks jääma ja sinna on planeeritud uue auto liising.
Istungi juhataja soovib teada, kas eelarve- ja majanduskomisjon on omalt poolt määranud ka tähtaja
parandusettepanekute esitamiseks.
Rainer Lille – komisjon ei otsustanud.
Anti Puusepp – kellele tuleb esitada ettepanekud?
Vello Väinsalu – ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele, aga selleks peame kokku leppima kuupäeva,
mis ajaks.
Toimub arutelu eelarve edasise menetlemise ajakava üle.
OTSUSTATI lugeda valla 2019 aasta eelarve projekti esimene lugemine toimunuks ja määrata
ettepanekute esitamise tähtajaks 4. jaanuar 2019.
…………………………………….
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