PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 5
Põlvas,

13. detsember 2019

Koosoleku algus kell 13.00.
Koosoleku lõpp kell 14.00.
Koosolekut juhatas majanduskomisjoni esimees Leander Konks.
Protokollis jurist Kaira Perv.
Koosolekust võtsid osa majanduskomisjoni liikmed: Leander Konks, Tarvo Asur Kuldar Leis,
Arne Tilk ja Rene Kintsiraud.
Puudus majanduskomisjoni liige Sirje Tobreluts ja Kalju Paalman.
Kutsutud: vallavanem Georg Pelisaar, vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor ja
jurist Kaira Perv.
Majanduskomisjoni esimees avas koosoleku.
Koosoleku päevakord:
1. Põlva valla 2019. aasta viies lisaeelarve ME74
2. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 ME76
Päevakorrapunkt 1
Põlva valla 2019. aasta viies lisaeelarve ME74
Kuulati Märt Eskori ettekannet. Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 443 039 euro võrra.
2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad 424 799 euro võrra. Investeeringud
suurenevad 18 240 euro võrra. Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2019. aasta viies
lisaeelarve.
Toimus arutelu.
Majanduskomisjoni seisukoht (5 poolthäält): kiita eelnõu heaks.
Päevakorrapunkt 2
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 ME76
Kuulati Märt Eskori ettekannet. Eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse
eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute
kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Eelarvestrateegia muutmise algatamise
põhjuseks on Metsa 7 ümberehitamise kavandamine 2020. aastaks, et Põlva vallal oleks
võimalus taotleda toetust. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 projekti avaliku
väljapaneku jooksul laekus kirjalikke ettepanekuid viielt aadressilt. Põlva Vallavalitsus on
arvestatud ettepanekud eelarvestrateegisasse sisse viinud. Vastavalt ühinemislepingule lisati
eelarvestrateegiasse 2020. aastasse Mooste vallateede renoveerimine summas 150 000 eurot
(muu toetus 80 000 + KOV 70 000).
Toimus arutelu.
Majanduskomisjon soovib vallavalitsuselt saada ettepanekuid varade osas, mis vajavad
realiseerimist. Lisaks varade inventuuri, et aru saada, mis on vajalik müüa või rekonstrueerida.
Rene Kintsiraud tõstatas küsimuse, kas uue administratiivhoone ehitamisel võib tekkida oht, et
kultuuri- ja huvikeskus jääb kasutult tühjaks.

Ühiselt asuti seisukohale, et uue vallamaja ehitamine ei sea ohtu kultuuri- ja huvikeskuse
säilimist.
Majanduskomisjoni seisukoht (5 poolthäält): kiita eelnõu heaks.
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku.
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