Istung 18.12.2018
Selle aasta viimane istung.
Algas kõik ikka avatud mikrofoniga. Siin andsin ka mina oma pisikese panuse ja esitasin 2
arupärimist. Esimene puudutas juba väga vana teemat – ebaseaduslik kortermaja Patikal Kiire
maaüksusel. Eelmisest infost juba jupp aega möödas. Siis räägiti sunni kasutamisest. Samas on
kohalikud elanikud täheldanud hoones vilgast tegevust, mis ei pidavat olema lammutustööde moodi.
Siit
siis
ka
arupärimine,
millega
saab
tutvuda
siin.
http://www.raivouukkivi.ee/files/file/Kiire%20m%C3%BC%20Patika%20t%C3%A4psustav%20ar
up%C3%A4rimine%2018_12.pdf
Teine arupärimine puudutas ühte naljaka nimega projekti ja selle menetluse käiku, kus eraomandist
püütakse jõuga üle sõita. See on Järvekülasse planeeritava promenaadi planeerimise küsimus.
Sellekohase
arupärimisega
saab
tutvuda
siin
http://www.raivouukkivi.ee/files/file/Promenaad%20arup.pdf
Siis läks lahti. Täna oli esimesele positsioonile paigutatud revisjonikomisjonile esimehe valimine.
Aimasime, et farsiks see kujuneb ja farsiks ta ka kujunes. Farsi sisu lühidalt selles, et koalitsioon tahab
näidata head tava ja pakuvad seda kohta opositsioonile, kuid seavad opositsioonile siiski piire ja
dikteerivad välistused. Momendil on välistuseks olnud Uuemaa. Selle kitsenduse ütles välja ka
volikogu esimees telefonikõnes, mille ta mulle tegi. Täpsemalt saab lugeda avaldusest, millega siiski
esitasime
Uuemaa
kandidatuuri
http://www.raivouukkivi.ee/files/file/Revisjonikomisjoni%20esimehe%20kandidaadi%20esitamine.
pdf Kohe kui olin oma jutu lõpetanud ja kandidaadi esitanud katkestas volikogu esimees päevakorra
punkti arutelu. Ma ei tea, millele ta loodab.
Järgmisena siis toimus Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. Selle liikme
valimisega taastati vähemalt komisjoni töövõime. Aseesimees Indrek Uuemaa saab nüüd komisjoni
rahulikult kokku võtta ja tööle asuda.
Seejärel järgnes istungi sisuline osa, milles eriarvamusi ei olnud. Esiteks siis Rae valla 2018. aasta
neljanda lisaeelarve vastu võtmine, teiseks tuli põhivara mahakandmine, kolmandaks kinnitati Rae
valla 2019. aasta eelarve, neljandaks muudeti Rae Vallavolikogu 09.12.2008 otsust nr 474 „Veeettevõtja määramine Rae valla Peetri vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas", viiendaks võeti vastu Rae valla
eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord, kuuendaks asutati uus kool
nimega „Kindluse Kool“. Ja lõpuks siis veel kaks protseduurilist punkti, millega muudeti kahe
komisjoni koosseisu.
Selline see istung sai. Ei midagi erilist.
Rahulikku jõuluaega ja hoogsat aastavahetust!

