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Kyläyhdistysten kehittämis- ja lämmitysavustukset 2019
Asia

Kylien kehittämis- ja kylätalojen lämmitysavustukset ovat olleet haettavana
28.2.2019 klo 15.00 mennessä. Oheisena yhteenveto määräaikaan
mennessä saapuneista hakemuksista ja avustusosuuksista. Asia on käsitelty
kyläyhdistysten yhteisessä kokouksessa 25.4.2019.

Päätös ja perustelut
Myönnetään lämmitysavustukset 2019, yhteensä 6 000 euroa, oheisen
yhteenvedon mukaisesti 1000 euroa per kylä.
Koska kehittämisavustuksiin on tämän jälkeen käytettävissä vain 9 000
euroa yht. 15 000 euron määrärahasta ja kehittämisavustushakemuksia on
tullut määräajassa 17 680 euroa, karsittiin kyläkokouksessa seuraavat
kohteet:
- Mäntylän kylätalon remontista 750,- ( jää avustus 1 400,-)
- Soliskylän kylätalon peruskorjauksesta 3 000,- ( jää avustus 1400.-)
- Kymönkosken juhlateltta 2500,- (jää avustus 882,-)
- Suovanlahden ladon katto 2000,- (jää avustus 1 400,-)
-Yhteensä 8 250,-, josta 70 %:n avustus 5775,- , jolloin avustusta tarvitaan
yhteensä 11 905 euroa eli lisärahoitusta kaupunginhallitukselta tarvitaan
yht. 2 905 euroa.
Myönnetään kehittämisavustukset oheisen yhteenvedon mukaan yllä olevin
muutoksin korjattuna edellyttäen, että kaupunginhallitus myöntää
lisärahoitusta 2905 euroa.
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Otto-oikeus

Viitasaaren kaupunginhallitus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
osoitteella:
Viitasaaren kaupunginhallitus
Keskitie 10, 44500 VIITASAARI
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusaikana myös faksilla,
014-459 7515 tai sähköpostilla viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi. Sähköpostilla toimitettuun oikaisuvaatimukseen vastataan saapumisilmoituksella
sähköpostitse heti kun se on vastaanotettu.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava toimielin, jolle oikaisuvaatimus on
osoitettu, päätös johon haetaan muutosta ja mitä muutoksia halutaan, perusteet, joilla muutosta vaaditaan sekä muutoksenhakijan nimi, yhteystiedot ja
kotikunta.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana

