Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

25. juulil 2019 nr 000

Varalise kohustuse võtmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 8 kohaselt on volikogu ainupädevuses
muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine.
Sotsiaalhoolekande seaduse §st 42 tulenevalt on kohalikel omavalitsustel kohustus luua puuetega
inimestele võimalus nende erivajadusest tulenevalt eluruumi kohandamiseks.
Käivitunud on „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 prioriteetse suuna nr 2
„Sotsiaalse kaasatuse suurendamine” meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna
kohandamine puuetega inimestele vastavaks” tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine” II taotlusvoor.
Toetuse saamist reguleerib sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrus nr 4 „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ ja selle kohaldamist Jõhvi vallas täpsustab Jõhvi Vallavolikogu
20. detsembri 2018 määrus nr 43 „Puudega inimese eluaseme füüsilise kohandamise tingimused ja
kord Jõhvi vallas“.
Sotsiaalteenistus plaanib jätkata erivajadusest tulenevate eluruumi kohandamisete tegevust ja
esitada vastava projektitaotluse Jõhvi valla puuetega eluruumide füüsiliseks kohandamiseks.
Projekti eesmärk on aidata valla puuetega inimestel nende omandis olevaid eluruume ümber ehitada
tagades inimestele võimalikult turvalise ja ligipääsetava toimetuleku koduses keskkonnas.
II taotlusvooru projekti raames plaanitakse kohandada 14 puudega inimese eluaset vastavalt isiku
erivajadusele ja tema soovile. Projekti kogumaksumus on ca 92 000 eurot ja valla omaosalus 15%,
s.o 13 800 eurot.
Arvestades eeltoodut ja aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 8
ning lähtudes vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Tagada projekti „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”
finantseerimise korral 2019 – 2020 aastatel Jõhvi valla omaosalus summas kuni 13 800 (kolmteist
tuhat kaheksasada) eurot.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Eduard East
Volikogu esimees

Selgituseks
Jõhvi Vallavalitsus on projekti ettevalmistamiseks andnud 26. veebruari 2019 korraldusega nr 1035
„Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme II taotlusvoorus osalemine“
nõusoleku osaleda taotlusvoorus ning moodustanud projektitaotluse koostamiseks ja esitamiseks
valdkondandeülese komisjoni, kuhu kuuluvad sotsiaalteenistuse ning majandus- ja arenguhalduse
esindajad. Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega 25. juunil 2019 nr 1315 on komisjoni liikmeskonda
uuendatud. Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 26. august 2019.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.

