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Põlva valla 2017. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 11 alusel ning arvestades audiitor FIE Vello Mettise
aruannet, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Põlva valla 2017. majandusaasta aruanne vastavalt lisale.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 21.05.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/62 "Põlva valla 2017. aasta
majandusaasta aruande kinnitamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Otsuse eelnõu aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1 ja
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 29 lõige 11, mille
kohaselt kuulub majandusaasta aruande kinnitamine vallavolikogu ainupädevusse
KOFS § 29 lõike 2 kohaselt majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus.
Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule
kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks.
Otsuse eelnõuga tehakse Põlva Vallavolikogule ettepanek kinnitada Põlva valla 2017. aasta
majandusaasta aruanne. Põlva valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab
informatsiooni vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla valitseva ja olulise
mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta. Põlva valla 2017. aasta
majandusaasta aruannet auditeeris audiitor FIE Vello Mettis.
Majandusaasta aruandele on lisatud vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus
aruande heakskiitmise kohta. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks
otsusega.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid ega tulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 23.05.2018 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
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