Vinni Vallavolikogu

Revisjonikomisjoni aruanne

09. juuni 2017

Revisjonikomisjon on 30.05.2017 tutvunud Vinni valla konsolideerimisgrupi 2016
majandusaasta aruandega.
Revisjonikomisjon toetab vallavalitsuse poolt koostatud 2016.a majandusaasta aruannet.
Komisjoni koosseisu kuuluvad Julia Šimuk, Ülle Allika, Riine Org ja Aimar Põldme.
Komisjonil toimus 2016 aastal 4 koosolekut:

28.01.2016 – kinnitati revisjonikomisjoni tegevuskava 2016.aastaks.
14. aprillil 2016
Majandusaasta aruande läbivaatamine ja seisukoha andmine
Kuulati pearaamatupidaja Inna Arula selgitusi. Majandusaasta aruanne on kodulehel
avalikustatud, samuti ka kvartaliaruanded. 2015.a majandusaasta aruanne koos
tütarettevõtetega on negatiivse tulemiga.
2014.a ja 2015.a olid sarnaste kuludega aastad, majanduskulud vähenesid, palgakulud
kasvasid. Vinni piirkonnas alanesid soojuse hinnad, odavnes autokütuse hind selle arvelt sai
teha rohkem investeeringuid. Teenuste eest jäädi 2015.a elanike poolt võlgu 25 000 eurot.
Vallas palju võlglasi (üüri- ja lasteaiamaksude võlad jm).
Arveldamine käib läbi e-arvekeskuse.

OTSUSTATI: toetada vallavalitsuse poolt koostatud 2015.a majandusaasta aruannet.
Tõhusalt tegeleda võlgade sissenõudmistega.
22.09.2016
Kulina Lasteaia töö- ja majandamise korraldus
Kulina Lasteaia direktor Helen Rennel tutvustas lasteaia hoonet ja töö korraldust. Maja on
eelmisest aastast üle viidud maaküttele, soe ja hubane.
Lasteaia nimekirjas on 39 last ja 3 last on veel tulemas siis on kokku 42 last.
Lasteaia koosseis on komplekteeritud vastavalt haridusministri määrusele.
Lasteasutuses on hetkel 5 õpetajat (sh muusikaõpetaja), abiõpetajaid -3. Tugipersonal hõlmab
õpetaja abisid, kokka ja aednikku.

Lasteasutuse eelarve on olnud aastate lõikes kerge tõusutrendiga, heaks tavaks on kasutada
eelarvelisi vahendeid mõistlikult ja säästlikult.
Osa toole ja kappe oleme sümboolse hinna eest saanud Rakvere Rohuaia Lasteaiast.
Toimub tihe koostöö Kulina Mõisaga. Lapsevanemad on kaasatud mitmete tähtpäevaliste või
mängupidude korraldamisse (piparkookide valmistamine, ehete ja pesakastide valmistamine,
leivaküpsetamine, sügisnäitus jpm). Lastevanemate kaasabil oleme saanud külastada mitmeid
vanemate töökohti. Lastevanemate koosolekud toimuvad kord aastas. Lasteaiaelu
mitmekesistamiseks osaleme maakonna lasteaedade iga-aastasel liikumis- ja spordipäeval,
valla haridusüritustel ning teeme ühisüritusi piirkonna teiste lasteaedadega.

OTSUSTATI: teha ettepanek vallavalitsusele: Lepatriinu (noorem) rühma voodide
vahetamine ja laoruumide sanitaarremont, planeerida järgmise aasta eelarvesse.

08.12.2016
1.Ülevaade võlgnikest
Kuulati pearaamatupidaja Inna Arula selgitusi. Palju võlgnikke lasteaiatasude tasumata arvete
osas. Probleemseid võlgnike on 11, kelle tasumata summad on küllaltki suured.
Palju võlgnikke on ka elanike hulgas, kes elavad valla üürikorterites. Üürivõlad kokku on ~
13 000 eurot.
Vallavalitsuse poolt on palju ära tehtud; käidud kodudes, võlanõustamist, kutsutud
vallavanema jutule ja saadetud meeldetuletusteateid.
OTSUSTATI: teha ettepanek vallavalitsusele: suuremad üürivõlad anda kohtutäiturile
lahendamiseks, kes hakkaks võlgnikega tegelema ja võlgu sissenõudma.
2.Ülevaade 2016 eelarve täitmisest
Kuulati pearaamatupidaja Inna Arula selgitusi. Üheksa kuuga on laekunud 97% planeeritud
tuludest. Kulusid oleme kokkuhoidnud (nt OÜ Askoterm on alandanud kütte hinda,
lumelükkamine). Vallavara müügi seis on halb (aastaid on müümata Meelerahu kinnistu
Rutjal).
OTSUSTATI: esitatud informatsioon võtta teadmiseks.
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