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Päevakord
1. Revisjonikomisjoni akti vastusega tutvumine
Liikmete arv komisjonis. Toimus arutelu.
Šatov: See korraldus on algselt vormistatud vigaselt. Tavaline inimene sellest ilma taustainfot teadmata
ei saa aru, et mismoodi on seitsmeliikmelises komisjonis on viis liiget. Kui esmakordselt seda lugeda,
siis tekib küsimus kas siin on viga sees. Kõik oleks sobiv, kui korralduses oleks sees, et kaks liiget
määrab volikogu. See oleks olnud korrektne vormistusviis.
Kurm: Ainus korrektne viis oleks olnud nimetada protokollis kahe viimase liikme osas, et „volikogu
määrab“.
Šatov: Volikogu võib ju oma otsust ka muuta hiljem, vahetada või asendada isikuid vms vajadusel. Me
ei saa vallavalitsuse arvamusega selles osas 100% nõustuda. Mina jään selle juurde, et seitsmeliikmeline
ja viis nime ei ole korrektne.
Kurm: Komisjoni peaksid kuuluma ainult isikud, kes komisjoni tööle väärtust annavad. Komisjonile
jääb arusaamatuks väljaspoolt vallavalitsust isikute eluasemekomisjoni kuulumise lisandväärtus.
Komisjonis otsuste tegemiseks on vajalik juurdepääs hetkel kehtivale informatsioonile.
Toimus arutelu. Oleme nõus, et vallavalitsus ei saa ise volikogu eest liikmeid komisjoni määrata. Seda
infot tuleb otsida volikogu määrusest. Siiski oleme seisukohal, et 02.05 korraldus nr 298 ei ole
korrektselt ja üheselt arusaadavalt vormistatud.
Komisjoni koosseis Vallavalitsus möönab, et komisjon ei ole enam sellisel kujul otstarbekas, kuid ei
ole mõistlik kuu aega enne valimisi komisjoni koosseisu muuta. Toimus arutelu. Komisjon peaks
tegelema ka võlglastega. Milleks eluasemekomisjon, kes võlglastega ei tegele.
Komisjoni töökord ja võlglastega tegelemine Oleme seisukohal, et raamatupidamise iganädalane info
edastamine ei ole võlglastega tegelemine. Töö käib ja kirju saadetakse aga see on ka kõik. Koostööaltite
klientide jaoks on need tegevused piisavad aga pahatahtlike üürnikega reaalselt ei tegele keegi.
Šatov: Kuidas mõista, et võlglastega tegeletakse perioodiliselt? Võlglastega peaks regulaarselt
tegelema mitte perioodiliselt. Komisjoni esimehe ülesanne on määrata komisjoni liikmetele
tööülesanded, kes mille eest vastutab. Komisjon võiks tegeleda ka korterite hindamisega.
Komisjoni esimehel edastada revisjonikomisjoni seisukoht vallavalitsusele.
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