VIII KOOSSEISU ISTUNGI PROTOKOLL
Laimjalas

24. september 2015 nr 18

Algus kell 16.00, lõpp 17.00
Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: puudujaid ei olnud
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus, sotsiaalnõunik Rohta
Lember
Istungil osalesid: -----Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakord kinnitati 4 punktiline 7 poolthäälega .
Päevakord:
1. 2015.aasta eelarve täitmisest – V. Rei
2. Ühissõidukipeatuste nimede määramine – A.Aus
3. Volikogu 30.juuni 2015 otsuse nr nr 16 muutmine (asjaolude muutumine)- V.Rei
4. Ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust- V.Rei

Päevakorrapunkt nr 1
2015.aasta eelarve täitmisest
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Ülevaate tulumaksu laekumisest ja võrdlus 2014.aastaga esitlus ekraanil.
Vallavanem andis ülevaate suurematest investeeringutest ( koolile, teed, laululava) ja suuremad
inventari ostud on rahvamajale nõud ja nõudepesumasin, teid on välja mõõdetud ja katlamaja
elekteritööd.
Päevakorrapunkt nr 2
Ühissõidukipeatuste nimede määramine
Ettekandja: ehitus- ja majandusnõunik - A.Aus
Ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus selgitas väljasaadetud ( eelnõu kuvatud ka ekraanil) otsuse
eelnõud.
Volikogu kinnitas 7 poolthäälega esitatud otsuse eelnõu.
Otsus juurde lisatud.
Päevakorrapunkt nr 3
Volikogu 30.juuni 2015 otsuse nr nr 16 muutmine (asjaolude muutumine)
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Vallavanem Vilmar Rei rääkis volikogule väljasaadetud eelnõust ja tänaseks ilmnenud asjaolust, et
OÜ Siluri Kaevandused on teinud tehingud nii Päikeseranna, kui ka Kurdlaaru kinnistuga ( OÜ

Puhkemajadele) . Täna hommikuse seisuga ei olnud kinnistute uut omaniku kinnistusraamatusse
sisse kantud. Tulenevalt omaniku vahetusest, ei saa me kohustus tehingut OÜ Siluri Kaevandusega
teha ja otsuse tegemine lükkub järgmisele volikogu istungile.
Volikogu võttis asjaolud teadmiseks ja otsuse tegemine lükati järgmisele istungile.
Päevakorrapunkt nr 4
Ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Volikogule eelnevalt on väljasaadetud 22. sept. ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni poolt
koostatud Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu projekt ja ühendomavalitsuse juhtimis- ja
teenuseosutamise struktuurimudeli põhimõtted ( dokumendid on kättesaadavad ka Saare
Maavalitsuse veebilehel). Dokumentidele oodatakse muudatus- ja täiendusettepanekuid 30.
novembriks.
Volikogu vaatab antud tähtajaks põhjalikut mõlemad dokumendud üle ja teeb oma otsuse hilemalt
30. novembriks.

Istung lõppes kell 17.00
Järgmise istungi ajaks lepiti kokku 12. oktoober kell 16.00

Aarne Lember
Volikogu esimees

