SILLAMAE LINNAVOLIKOGU
OTSUS
Sillamite

26. veebruar 201$. a nr 142

Sillamiie linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapdhiste
arengukavade liibivaatamise ja muutmise algatamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus e" $ 22-l5ike i punkti 7 alusel ning koosk6las
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse'o $ 372 lOikega 3 ja Sillamiie Linnavolikogu
30.septembri 2003.a miiiirusega w 14127-m kinnitatud ,,Sillamiie linna pdhimddruse" $ 49'
l6ikega 2 ning Sillamde linna kehtiva arengukava, eelarvestrateegia ja vajadusel ka
valdkonnapdhiste arengukavade lZibivaatamise ja muutmise ettevalmistamiseks,

linnavolikogu o t s u s t a b:

1. Algatada Sillamde linna kehtiva arengukava,

eelarvestrateegia
valdkonnapdhiste arengukavade liibivaatamine j a muutmine.

ja

vajadusel ka

2. Sillamtie Linnavalitsusel esitada ettepanekud Sillamiie linna kehtiva arengukava,
eelarvestrateegia ja vajadusel ka valdkonnap6histe arengukavade muutmiseks Sillamiie
3.

Linnavolikogule hiljemalt 1 juuniks 20 1 3.a.
Teha Sillamiie Linnavolikogu liikmetele ja komisjonidele ettepanek osaleda Sillamae linna
kehtiva arengukava, eelarveshateegia ja vajadusel ka. valdkonnap6histe arengukavade
Itibivaatamisel.

4.

Otsust on v6imalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a, J6hvi
41532) 30 p6eva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Inna Nazarova
volikogu esimees
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Sillamlie linna arengukava eelndu vastuvdtmine

$ 372 l6ike 4, Sillamiie Linnavolikogu
3O.septembi 2003.a miiiirusega w 14127-m kinnitatud ,,Sillamiie linna p6himii:iruse., g 4-9r
ldigete I ja 2 alusel ning Sillamiie linna arengukava ja eelarvestrateegia m6netlemiseks,
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse"

Linnavolikogu o t s u s t a b:

1. v6tta vastu Sillamtie linna arengukava2}l3 -2020 eeln6u (lisatud).

2.

Otsust on vdimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jdhvi kohtumaja, Kooli
41 532) 3 0 ptieva j ooksul arvates otsuse teataval<ste gemisest.

InnaNazarova
volikogu esimees
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Sillamfle

Sillhmlie linna arengukav

t

2013-2020
,

\.,

Miiiirus kehtestatakse ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 22 l6ike 1 punkti 7,
$ 37' l6ike 7 ja ,,Kohaliku omavalitsuse iiksuse finantsjuhtimise seaduse" $ 20 alusel ning
kooskdlas Sillamiie Linnavolikogu 3O.septembri 2003.a m?i2irusega nr l!27-m kinnitatud
,,Sillamde linna pOhimdriruse" 5 Z1o*e 1 punktiga 7, S 49 ldikega 3 ja $ 49116ikega 4.

$

1.

Kinnitada Sillamiie linna arengukava 20t3-2020 (lisatud).

$

2.

Tunnistada kehtetuks Sillam2ie Linnavolikogu 25.septembri 2012.a miiiiruse
,,Sillamtie linna arenguk ava 2013 -20 1 7" $-d 1 ja 2.

InnaNazarova
Volikogu esimees
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