EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

31.03.2020 nr 1-4/15

Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni
arvamuse teatavaks võtmine
Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjon esitas Põlva Vallavolikogule arvamuse ühinemislepingu
täitmise kohta.
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõigetest 3 ja 5 ning Põlva valla
põhimääruse §-dest 45 ja 46, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta Põlva Vallavalitsuse revisjonikomisjoni arvamus ühinemislepingu täitmise kohta
teadmiseks.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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
volikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 31.03.2020 otsuse eelnõu nr 1-4/15 "Põlva Vallavolikogu
revisjonikomisjoni arvamuse teatavaks võtmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjon esitas volikogule arvamuse ühinemislepingu täitmise
kohta. Esitatud arvamusest nähtuvalt on eelnevalt saanud omapoolse seisukoha esitada ka Põlva
Vallavalitsus.
Kohaliku omavalitsuse seaduse § 48 lõike 3 punkti 1 kohaselt on revisjonikomisjonil õigus
kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja nende
ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva
äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja
tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust. Viidatud sätte lg 5 kohaselt
saadetakse revisjonikomisjoni otsus ja revisjoniakt valla- või linnavalitsusele, kes võtab
revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile.
Revisjonikomisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli
tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku
volikogu õigusakti eelnõu.
Põlva valla põhimääruse §-d 45 ja 46 sätestavad revisjonikomisjoni pädevuse ja töökorralduse.
Põlva vallavolikogu revisjonikomisjoni seisukoht võetakse teatavaks.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Põlva Vallavolikogu otsuse vastuvõtmisega otseseid tegevusi ja kulutusi ei kaasne.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Märgitakse ülevaade haldusorganivälise kooskõlastamise ja arvamuse andmise kohta
Otsuse jaotuskava
Põlva vallavolikogu otsus on avalik.
Eelnõu koostaja
Heiki Kolk
vallasekretär
Muud vajalikud andmed ja põhjendused
Märgitakse vajadusel

