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§ .... Kogukonnakogude ümarlaud
(1) Kogukonnakogude
vanematest
ja
volikogu
liikmetest
moodustatakse
kogukonnakogude ümarlaud (edaspidi ümarlaud).
(2) Ümarlaud täidab volikogu külaelukomisjoni ülesandeid.
(3) Ümarlaua esimees on volikogu aseesimees. Ümarlaua liikmete seast valitakse
ümarlaua aseesimees.
(4) Volikogu nimetab oma otsusega volikogu liikmed, kes kuuluvad ümarlaua koosseisu.
Ümarlaua koosseisu kuuluvad volikogu liikmed ei pea kuuluma teistesse volikogu
komisjonidesse.
(5) Ümarlaua koosseisu kinnitab vallavolikogu oma korraldusega.
(6) Volikogu liikmetele hüvitatakse ümarlaua töös osalemine samadel alustel kui volikogu
komisjonide töös osalemine.
(7) Volikogu liikmete volitused ümarlaua liikmetena kestavad kuni volikogu liikme
volituste lõppemiseni.
§ .... Ümarlaua töökord
(1) Ümarlaua kutsub kokku ümarlaua esimees või ümarlaua aseesimees.
(2) Ümarlaud toimub vähemalt kord kolme kuu jooksul.
(3) Ümarlaua töövorm on koosolek.
(4) Ümarlaud valib oma liikmete seast protokollija.
(5) Päevakorraprojekt ja vajalikud materjalid saadetakse vähemalt 14 päeva enne
koosoleku toimumist.
(6) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte ümarlaua liikmetest,
sealhulgas kas ümarlaua esimees või aseesimees.
(7) Ümarlaud võtab oma otsused vastu poolthäälte enamusega. Võrdsete
hääletamistulemuste puhul on määrav ümarlaua esimehe või tema puudumisel
ümarlaua aseesimehe hääl.
(8) Vajadusel kaasab ümarlaud oma tegevusse teisi volikogu ja vallavalitsuse liikmeid
ning vallavalitsuse teenistujaid.
(9) Ümarlaud võib moodustada valdkondade kaupa töögruppe.
(10)
Ümarlaua
koosolekud
protokollitakse
ja
avalikustakse
valla
dokumendiregistris.
(11)
Ümarlaua töö tehnilise teenindamise tagab vallakantselei.
§.... Ümarlaua pädevus
(1) Ümarlaua tegevusvaldkonda kuuluvad küsimused:
1) elukeskkonnaga seonduv;
2) heakord;
3) külaseltsid ja –seltsingud;
4) koostöö kogukonnakogudega.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valdkondades esitatakse volikogule ja
valitsusele arvamusi, ettepanekuid, valmistatakse ette volikogule otsuste eelnõusid,
vaadatakse läbi otsuseid ja kontrollitakse otsuste täitmist.
(3) Ümarlauale esitatakse seisukoha andmiseks:
1) arengukavad;
2) üldplaneering;
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3) valla eelarve;
4) valla eelarvestrateegia;
5) valla teede investeeringute kava.
(4) Ümarlaud otsustab valla eelarvest vastavaks eelarveaastaks mittetulunduslikuks
tegevuseks ette nähtud vahendite jagamise (Lääne-Saare Vallavolikogu 24. märtsi
2015. a määruses nr 22 või Saaremaa Vallavolikogu ......) „Mittetulundusliku tegevuse
toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord“ sätestatud korras.

