Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ juhatuse koosolek
Protokoll nr. 3/2009
Toimumise aeg: 21.04.2009, kell 18.00 – 19.15
Toimumise koht: Tehnika 11, ruum nr 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Lii Lember
Osalejad: Heino Resik, Agu Raadik, Elle Vesinurm
Puudusid: Iris Haiba, Maire Põhjala, Mikk Vaarmann, Tiit Linnamägi, Üllar Aruksaar
Päevakord:
1. Eelarve
2. Üldkoosoleku kokku kutsumine
Päevakorra punkt 1
Eelarve
Peeter: kuna 31. märtsi vallavolikogu otsusega on vastu võetud eelarve vähendamine 13% ulatuses, siis
on meie ühenduse eelarvet vaja samuti vähendada. Olen pettunud, et ei ole kohal eelarvesse
esitanud külade projektitaotluste esindajaid – pean silmas antud piirkondade esindajaid. Kuid
vaatame, mis saame ära teha. Arvutuste järgi on meil 2009 aastavalla poolt eelarvesse eraldatav
raha 103 356.- krooni. Sügisel on 3000.- Põlli külale omaosaluseks välja makstud.
Hetkeseisuga on külavanemate ühendusel arvel raha 34 312.- vallast on saada veel – 78 356.kokku jääb siis meie eelarvesse 112 532.- krooni pluss liikmemaksud. Vähendama peab
eelarvet 9176.- krooni võrra. Eelarvest on küsitud omaosaluste katmiseks 5660.- krooni. Igast
piirkonnast peab kärpima.
Agu: vastlapäeva saime oma külas ilma rahadega ilusasti ja hoogsalt tehtud. Seega jäi 600.- krooni
kasutamata ja saab Haimre raha vähendada.
Elle: kui tõesti muu ei aita, siis peame oma elektrikaablist loobuma – 1000.- krooni.
Peeter: Sipa poolt saame vast Jaanitulele mõeldud auhinnarahadest loobuda see on 700.- krooni. Külade
Ühenduselt saame maha võtta – meenete ja info levitamise rahad, kokku siis 3390.- krooni.
Kokku oleme siin kärpinud eelarvet 5690.- krooni. Eelarve jäägiks momendil on siis 106 842.krooni. Peame loomulikult arvestama, et KOPist ei saa võib-olla kõik toetust – siis tuleme
eelarvega välja. Kuid selle peale välja minna ei saa – sest loomulikult loodame kõik KOPi
toetuse rahadele. Seega peab leidma veel 3442.- krooni kärpida.
Elle: võiks edaspidi teavitada uusi külavanemaid, et on vaja juba sügisel teha oma küla ürituste
korraldamiseks taotlused järgmise aasta eelarvesse.
Otsustati: Lii võtab ühendust teiste piirkondade rahataotlejatega, et läbi rääkida nende rahade
vähendamise võimalused.
Päevakorra punkt 2
Üldkoosoleku kokku kutsumine
Peeter: täna pole meil veel aastaaruannet, kuid aruande koosoleku toimumisaeg tuleb paika panna.
Pakun välja teisipäeva 19. mai 2009, kell 18.00 vallamajas II korruse volikogu saalis. Mida
arvate?
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Agu: võib küll.
Elle: olen nõus
Heino: arvan, et sobib ikka.
Peeter: küsin veel Aune (meie raamatupidaja käest), kas talle sobib.
Otsustati: Lii saadab meilidega meie külaliigutajatele ja infolehte kuulutused üldkoosoleku toimumise
kohta.
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