
Lisa nr 11 

Kose Vallavolikogu 

24.11.2016 

määruse nr 126 juurde 

(üldplank) 

ISTUNGI PROTOKOLL 

* 

Kose  /kuupäev/ nr xx 

* 

* 

Istung algas kell 15.00 ja lõppes kell 18.40. 

Juhataja xxxxxxxxxxx 

Protokollija xxxxxxxxxxx 

Istungist võtsid osa: Kose Vallavolikogu liikmed: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx 

Puudus: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Kutsutud: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Külaline: xxxxxxxxxxx 

* 

Registreerimisleht on protokollile lisatud. 

Vallavolikogu istung on helisalvestatud. 

* 

Kose Vallavolikogu xx. korralise istungi avas volikogu esimees xxxxxxxxxxxx. 

Volikogu liikmed ettepanekuid päevakorraprojekti muutmiseks ei esitanud. 

* 

Kinnitati päevakord: 

1. Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 esimene

lugemine (ettekande teeb xxxxxxxx juhatuse liige xxxxxxx) 

2. Kose Vallavolikogu /kuupäev/ määruse nr xx „Kose valla jäätmehoolduseeskirja

kehtestamine“ muutmine (ettekande teeb keskkonnanõunik xxxxxxxxxxxxxx) 

3. „Kose Vallavolikogu /kuupäev/  määruse nr xx „Kose valla arengukava aastateks 2015-2025

vastuvõtmine“ muutmine“ kolmas lugemine ja vastuvõtmine (ettekande teeb abivallavanem 

xxxxxxxxxxxx) 

4. „Kose valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine“ kolmas lugemine ja vastuvõtmine

(ettekande teeb finantsjuht xxxxxxxxxxxx) 

5. Üldinformatsioon. Volikogu korraline istung toimub /kuupäev/ algusega kell 15.00 Kose

Kultuurikeskuse väikeses saalis (volikogu esimees xxxxxxxxxx). 

* 

1. Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 esimene

lugemine 

Ettekande tegi xxxxxxxxx juhatuse liige xxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxx andis ülevaate valminud soojusmajanduse arengukavast, kommenteerides seinale 

kuvatud materjale. 

xxxxxxxxxxxx lahkus saalist kell 15.49, naasis 15.56. 
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Volikogu liikmed protokollilise otsuse hääletamist ei nõudnud. 

Võeti vastu Kose Vallavolikogu protokolliline otsus nr 1: Lugeda Kose valla 

kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 esimene 

lugemine lõppenuks ja suunata eelnõu teisele lugemisele novembrikuu volikogu istungil. 

Parandusettepanekuid võib esitada kuni /kuupäev/  kell 09.00. 

2. Kose Vallavolikogu /kuupäev/  määruse nr xx „Kose valla jäätmehoolduseeskirja 

kehtestamine“ muutmine 

Ettekande tegi keskkonnanõunik xxxxxxxxxxxxxx. 

Toimus arutelu. 

Volikogu liikmed määruse eelnõu hääletamist ei soovinud. 

Võeti vastu Kose Vallavolikogu määrus nr xxx „Kose Vallavolikogu /kuupäev/ määruse nr 

xx „Kose valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“ muutmine“. Määrus jõustub 

kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest. 

3. Kose Vallavolikogu /kuupäev/ määruse nr xx „Kose valla arengukava aastateks 2015-2025 

vastuvõtmine“ muutmine“ kolmas lugemine ja vastuvõtmine 

Ettekande tegi abivallavanem xxxxxxxx. 

/volikogu esimees/: Arengukava muudatusettepanekud võtsime vastu eelmisel korral. Eelnõu 

hääletusel koosseisu häälteenamust ei olnud. Panen eelnõu hääletusele. 

Hääletustulemusega 11 poolt, 0 vastu, erapooletuid 0 võeti vastu Kose Vallavolikogu 

/kuupäev/ määrus nr xx „Kose valla arengukava aastateks 2015-2025 vastuvõtmine“ 

muutmine. Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest. 

4. „Kose valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine“ kolmas lugemine ja vastuvõtmine  

Ettekande tegi finantsjuht xxxxxxxxxx. 

Toimus arutelu. 

/volikogu esimees/: Tegemist on koosseisu häälteenamust nõudva eelnõuga. 

Hääletustulemusega 10 poolt, erapooletuid 0, 2 ei hääletanud võeti vastu Kose 

Vallavolikogu /kuupäev/ määrus nr xx „Kose valla eelarvestrateegia 2017-2020 

kinnitamine“. Määrus jõustub 01.01.2017. 

Volikogu esimees xxxxxxxxxxx lõpetas istungi. 

* 

* 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kose Vallavolikogu esimees 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        protokollija 

 


