
OIKAISUVAATIMUS

Oikaisuvaatimus x Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

x Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen neljäntoista (14)
päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sysmän kunnanhallitus
Valittulantie 5
19700 Sysmä
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava

Tiedoksiantotodistus Tämä päätös on lähetetty 30.12.2019 s-postilla
Tiedoksiantopäivämäärä

Tiedoksi antajan allekirjoitus

SYSMÄN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kunnanjohtaja 30.12.2019 5 §

ASIA AVUSTUKSEN MAKSAMINEN ELINVOIMATYÖN 2019
MÄÄRÄRAHASTA

 Elinvoimatyöryhmä on päättänyt 14.10.2019 kokouksessaan
käyttää joulukuussa käyttämättä jäävän elinvoimatyön
määrärahan Sysmän elinvoimaa edistävän yhdistyksen
avustukseksi. Elinvoimatyön määrärahoja vuodelle 2019 ei ole
sidottu, joten määrärahat voidaan kohdentaa parhaaksi katsotulla
tavalla elinvoimatyöryhmän harkinnan mukaan.

 Sysmään kirjoille on perustettu Päijänteen Elinvoima ry, jonka
hallitus on Sysmän kunnan päättäjistä ja viranhaltijoista
riippumaton.

 Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistys toimii Päijänteen alueen
elinvoimaa eri tavoin edistäen.

 Yhdistyksen avustaminen on vaikuttavampi ja
kustannustehokkaampi tapa edistää kunnan elinvoimaa kuin
vastaavan määrärahan käyttäminen kunnan suorana menona
esimerkiksi palkkakuluna. Täten käyttämättömän määrärahan
osoittaminen yhdistyksen avustukseksi on perusteltua, varsinkin
kun elinvoimatyön vuoden 2019 määräraha 200 000 € puolittuu
vuodeksi 2020 100 000 €:oon, jolloin määrärahaa vastaaviin
avustuksiin ei ole jatkossa käytettävissä.

 Vapaata määrärahaa on 30.12.2019 yli 25 000 €.

PÄÄTÖS Päätän Elinvoimatyöryhmän 14.10.2019 tekemään päätökseen
perustuen, että elinvoimatyön vuoden 2019 määrärahoista



OIKAISUVAATIMUS

Oikaisuvaatimus x Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

x Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen neljäntoista (14)
päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sysmän kunnanhallitus
Valittulantie 5
19700 Sysmä
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava

Tiedoksiantotodistus Tämä päätös on lähetetty 30.12.2019 s-postilla
Tiedoksiantopäivämäärä

Tiedoksi antajan allekirjoitus

avustetaan Sysmään kirjoille perustettua Päijänteen Elinvoima
ry:tä 25 000 € :lla Sysmän elivoiman kehittämiseen.

PERUSTE  Elivoimatyöryhmän päätös 14.10.2019

TÄYTÄNTÖÖNPANO

30.12.2019

Marketta Kitkiöjoki
Kunnanjohtaja

 Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

JAKELU:  taloustoimisto, kunnanhallitus, Kuntavelho Oy/Juri Nieminen


