EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

07.01.2019 nr 1-4/1

Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni
koosseisu muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20 ja Põlva Vallavolikogu 16.
märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 39 lõike 4 alusel ning arvestades
komisjoni esimehe ettepanekut, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Muuta Põlva Vallavolikogu 27. juuli 2018. a otsusega nr 1-3/44 "Põlva Vallavolikogu alatiste
komisjonide koosseisude kinnitamine" kinnitatud majanduskomisjoni koosseisu järgmiselt:
1.1. arvata majanduskomisjoni koosseisust välja Janno Paas;
1.2. kinnitada majanduskomisjoni liikmeks Kalju Paalman.
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 07.01.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/1 "Põlva Vallavolikogu
majanduskomisjoni koosseisu muutmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 20 alusel on
volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende esimeeste ja aseesimeeste
valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu kinnitamine volikogu
ainupädevuses.
Põlva Vallavolikogu 27. juuli 2018. a otsuse nr 1-3/44 "Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine" punkti 2 alusel kinnitati majanduskomisjon järgmises koosseisus:
2.1. Leander Konks – esimees;
2.2. Sirje Tobreluts – aseesimees;
2.3. Tarvo Asur;
2.4. Kuldar Leis;
2.5. Janno Paas;
2.6. Arne Tilk;
2.7. Rene Kintsiraud.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 39 lõike 4
kohaselt on igal volikogu liikmel õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Volikogu komisjoni
koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus.
Komisjoni koosseis kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul volikogu poolthäälte enamusega
avalikul hääletamisel.
Põlva valla valimiskomisjoni 27. juuni 2018. a otsuse nr 11-7/18-4 "Volikogu liikme volituste
peatamine ja asendusliikme määramine" peatati Kalju Paalmani avalduse alusel tema
vallavolikogu liikme volitused alates 27. juunist 2018 kuni 1. jaanuarini 2019 ja määrati
vallavolikogu liikmeks Janno Paas. Tulenevalt KOKS § 20¹ lõikest 2 lõpevad volikogu liikme
volituste taastumisel selle asendusliikme volitused, kes on viimasena määratud asendama
lisamandaadi alusel või samas erakonnas või valimisliidus kandideerinud volikogu liiget sellest
valimisringkonnast või ülelinnalisest nimekirjast.
Alates 02.01.2019 on Kalju Paalmani volitused volikogu liikmena taastunud ning ta soovib
osaleda Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni töös. Majanduskomisjoni esimees teeb
ettepaneku arvata majanduskomisjoni koosseisust välja Janno Paas ning kinnitada
majanduskomisjoni liikmeks Kalju Paalman.
Otsusega arvatakse majanduskomisjoni koosseisust välja Janno Paas ning Kalju Paalman
kinnitatakse majanduskomisjon liikmeks.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne kulusid ega tulusid Põlva valla eelarvele.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Vallavolikogu majanduskomisjoni esimees on eelnõu heakskiitnud 09.01.2019.
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 09.01.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
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