HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XXX istungi
PROTOKOLL
Võsul, vallamajas

VÄLJAVÕTE
29. oktoobril 2019 nr 30

Istungi algus kell 16:00, lõpp 16:27.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 15 volikogu liiget: Leo Bergström, Annika Hallimäe, Alvar Jõe, Urve Kingumets, Rainer
Lille, Aivar Maurer, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin
Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Leo Aadel ja Krista Keedus.
Istungist võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, vallasekretär Riina Must, finantsjuht Sirje Laigu ning
kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar.
………
OTSUSTATI 15 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla arengukava 2019-2030 kinnitamine
2. Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine
………
I
Haljala valla arengukava 2019-2030 kinnitamine
Ettekande teeb kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
Eelnõu poolt hääletab 15-st kohal olevast volikogu liikmest 8.
Istungi juhataja teatab, et arengukava jääb kinnitamata, sest otsustamiseks vajalikku koosseisu
häälteenamust ei saavutatud.
II
Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine
Ettekandja, finantsjuht Sirje Laigu teatab, et on eelarvestrateegia eelnõu saatnud peale 15. oktoobri
volikogu istungit Rahandusministeeriumile üle vaatamiseks ja sealt tulnud märkustest lähtuvalt on
viidud eelnõusse sisse veel muudatusi – Investeerimistegevuse jaotuse tabelisse oli jäänud lisamata
ühinemistoetusest saadav põhivara soetuseks sihtfinantseeringu osa Nüüd on 35 000 eurole lisatud
127 090 eurot. Teine muudatus puudutab Finantseerimistegevuse tabelit, kus tuli tõsta numbreid ühest
lahtrist teise. Kokkuvõttes meie laenukohustus ei muutu ja see ei muuda ka meie investeeringuid.
Istungi juhataja soovib eelarve- ja majanduskomisjoni seisukohta esitatud eelnõule.
Komisjoni esimees Rainer Lille annab volikogule teada, et komisjon oli esitatud eelarvestrateegia
vastuvõtmise poolt, aga täna esitatud muudatusettepanekuid arutatud ei ole - ettepanek on võtta täna
esitatud eelarvestrateegia eelnõu vastu ja teha muudatused hiljem, järgmine kord.
Vastuväiteid pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
Eelnõu poolt hääletab 15-st kohal olevast volikogu liikmest 8 ja vastu on 2 volikogu liiget.
Istungi juhataja teatab, et eelarvestrateegia jääb kinnitamata, kuna ka selle otsuse tegemine eeldab
koosseisu häälteenamust ehk siis vähemalt 9 poolthäält.
………
/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
istungi juhataja
KINNITUSMÄRGE
Haljala vallavolikogu 29.10.2019
istungi protokollist nr 30 (toimik 1-1)
tehtud ärakiri on originaaliga samane.
Haljalas, 8.11.2019
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Marika Sundla
kantseleispetsialist

