18 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 58.2 §:n mukaan muut toimielimet kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 4 §:n mukaan kunnanhallitus päättää puheenjohtajan esittelystä viimeistään kunkin vuoden joulukuussa seuraavan vuoden kevätkauden sekä viimeistään kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan seuraavan syyskauden varsinaisten kokoustensa
ajankohdan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa
on voimassa.
Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi. Lisäksi kokous on pidettävä, mikäli enemmistö
toimielimen jäsenistä tai esittelijä sitä puheenjohtajalta pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämässä paikassa. Toimielimen puheenjohtaja voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä muunkin kokouspaikan.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsun valtuuston toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen
puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille toimielimen päättämällä tavalla, mikäli mahdollista vähintään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan saajan toimielimen sihteerille ilmoittamaan posti-, käynti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös puhelimitse tai tekstiviestinä.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnäolevat ja sen, missä ominaisuudessa kukin on läsnä.
Puheenjohtajan on todettava, onko kokous kutsuttu laillisesti koolle ja onko se päätösvaltainen.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja toisin päätä.
Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Niina Anttila ja Jari Järvinen.
20 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että lisäesityslistalla ei ollut asioita.
21 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
22 §
LUODONPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVATONTTIEN KAUPPAKIRJAMALLIN HYVÄKSYMINEN
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 22.2.2016:
Kunnanvaltuusto vahvisti 14.12.2015 Luodonpään ranta-asemakaavatonttien hinnat. Kuntaliitto on päivittänyt kauppakirjamallinsa vuonna 2012.
Hallintosäännön 30 § 61 k mukaan kunnanhallitus päättää haja-asutusalueilla sijaitsevien,
pinta-alaltaan enintään 5000 m2 ja perustellusta syystä pinta-alaltaan enintään 1 ha:n kokoisten, tonttien myynnistä. Hallintosäännön 51 § 48 k nojalla kunnanjohtaja päättää asemakaavoitetulla alueella sijaitsevien tonttien myymisestä valtuuston määrittelemien hintojen
perusteella, vaihtamisesta ja vuokralle antamisesta, ellei toisin ole määrätty.
Kunnan hallintosäännössä ei ole erikseen otettu kantaa rantatonttien myymisestä, koska
niitä ei ole ollut. Luodonpään tontit sijaitsevat haja-asutusalueella, joka on kaavoitettu ranta-asemakaavalla.
Liite nro 1
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjamallin; ja
- oikeuttaa kunnanjohtajan päättämään ranta-asemakaavoitetulla alueella sijaitsevien
tonttien myymisestä valtuuston määrittelemien hintojen perusteella, vaihtamisesta ja
vuokralle antamisesta, ellei toisin ole määrätty.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
23 §
KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAMIEHEN VALINTA
Aluetoimiston päällikkö, evl S Iso-Lauri ja osastoupseeri, kapt T Toivonen 5.2.2016 mm.:
Kuntaa pyydetään valitsemaan kunnan edustaja jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin.
Jäsenellä tuli olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että hänen asioitaan käsittelevälle
kutsuntaviranomaiselle.
Taivassalossa kutsuntatilaisuus pidetään 19.8.2016 klo 10.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita jäsenen ja varamiehen kutsuntalautakuntaan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin jäseneksi Veli Seikola ja varajäseneksi Mika Ranta.
24 §
PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOKSEN KANSSA
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 28.1.2016:
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos järjesti 14.12.2015 yhteisen sopimusneuvottelutilaisuuden, jossa käytiin lävitse palvelusopimusten sisältöä ja tarkoitusta. Palvelusopimuksen
tarkoituksena on varmistaa päivystyspotilaiden sujuva ja turvallinen hoito. Sopimuksessa
tarkennetaan yhteistyötä, osapuolten vastuita sekä hoidon porrastusta.
Liite nro 2
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
25 §
LAURILAN TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus 30.3.2015 § 50
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 27.2.2015:
Leena Arvela-Hellén on toimittanut 27.2.2015 Laurilan tilan asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman, kantatilaselvityksen ja kaavaluonnoksen. Jukka Vaurio on 15.2.2015
toimittanut rantakaavan osallisten anomukset ranta-asemakaavan muuttamisesta.
Liite nro 3
KJ:N

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä arkkitehtitoimisto Arvela-Hellénin kaavoittajaksi;
- hyväksyä Laurilan tilan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman; ja
- asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanhallitus 14.12.2015 § 216
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 10.12.2015:
Kaavoittaja on toimittanut 9.12.2015 Laurilan tilan asemakaavaehdotuksen. OAS ja kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 21.4.-21.5.2015,
Liite nrot 4-5
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- asettaa Laurilan tilan kaavaehdotuksen nähtäville MRA:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 8.2.2016:
Ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.12.2015 – 25.1.2016 välisenä aikana.
Määräaikaan mennessä on kaavasta tehty yksi muistutus. Muistutus ja siihen saatu kaavanlaatijan vastine liitteenä nro 3
Kaavaehdotus liitteenä nro 4
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Laurilan tilan ranta-asemakaavan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
26 §
MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ARI-ANNA OY
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 22.2.2016:
Ari-Anna Oy:n kanssa on neuvoteltu määräaikainen maanvuokrasopimus Hakkenpään alueesta 1.3.- 31.10.2016 väliseksi ajaksi.
Liite nro 5
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi klo 18.54-19.10 ja 19.16-19.27.

27 §
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 9.2.2016:
Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 perustaa Taivassalon kunnan omistaman Taivassalon
Vesi –nimisen osakeyhtiön. Kunnan hallintosäännössä on viittauksia vesi- ja jätevesilaitoksen hoitamiseen. Yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2016. Vesi- ja jätevesilaitosta koskevat hallintosäännön määräykset voidaan poistaa.
Liite nro 6
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset kunnan hallintosääntöön.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
28 §
MERKKIPÄIVÄOHJE
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 9.2.2016:
Taivassalon kunnan nykyinen voimassa oleva ohje luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden/työntekijöiden sekä yhteisöjen ym. merkkipäivien muistamisesta on vuodelta 2005. Ohjetta on tarkoituksenmukaista päivittää vastaamaan olemassa olevaa organisaatiorakennetta, palkkaliukuman alarajaa sekä Taivassalo-korua.
Liite nro 7
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy liitteen mukaisen merkkipäiväohjeen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
29 §
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.1.2016:
Talousarvio 2016 Toteutuma
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden yli/alijäämä

2 272 920
-12 111 150
-9 838 230
-24 070
-495 300

120 859
-752 322
-631 463
217 857

Toteutuma%
5,3
6,2
6,4
905

Toteutuma-%
2015
6,2
7,2
7,5
162,4

Henkilöstökuluista oli kuluvana vuonna toteutunut 5,9 %, kun se vuonna 2015 oli 7,1 %.
Palveluiden ostoja yhteensä 6,6 % (7,7 %). Verotuloja on kirjattu 7,9 % (7,7 %), joista kunnan tuloveroa 9,7 % (9,1 %). Valtionosuuksia 9,1 % (8,6 %).
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

30 §
TAIVASSALON SILAKRYSÄYKSEN TAPPIOTAKUU
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 17.2.2016:
Silakrysäyksen alustavassa kokouksessa 12.1.2016 todettiin mm. seuraavaa: ”Saatava
muutos Silakrysäyksen järjestämiseen osallistuvien yhdistysten saamaan maksuun. Nyt ei
tiedetä mitä saadaan korvaukseksi ja milloin. Sovittava jo ennen tapahtumaa.”
Kunnanhallitus on 20.5.1974 § 281 ja 6.6.1983 § 273 käsitellyt samansisältöistä asiaa, ja
tuolloin ehdottanut valtuustolle päätökseksi (kv 30.6.1983 § 56), että ”kunta sitoutuu korvaamaan ne välttämättömät menot, joita toimikunta ei kykene suorittamaan.” Lisäksi kunnanhallitus katsoi, että suurimman työn suorittaneiden järjestöjen tulisi saada tavanomainen avustusosuutensa myös tappiollisina vuosina.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätöstä 30.6.1983 § 56 noudatetaan edelleen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
31 §
PERUSPALVELULAUTAKUNNAN RUOKAHUOLLON KILPAILUTUKSEN TILANNE
Peruspalvelulautakunta on 21.1.2016 § 8 päättänyt: ”kilpailuttaa ruokapalveluiden hankinnan siten, että laatukriteerien osalta noudatetaan ym. yleisiä periaatteita, edellytetään tarjoajilta laatujärjestelmää ja säännöllistä asiakaspalautteiden keräämistä ja reklamaatioiden
välitöntä käsittelyä yhdessä tilaajan kanssa. Tarjoajilta edellytetään myös olemassa olevaa
omavalvontasuunnitelmaa. Tarjousten jättöaikaa päätetään antaa 30.3.16 saakka ja peruspalvelulautakunta kokoontuu 31.3.16 käsittelemään jätettyjä tarjouksia.”
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
32 §
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET
Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja
tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeus koskee myös kunnanhallituksen alaisille viranhaltijoille delegoitua päätösvallan käyttöä.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä
3) 77 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset
kunnat niin sopivat.

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä
tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään
päätöksistä, lukuun ottamatta seuraavista asioista:
 kaikki ne ns. erityislainsäädännön perusteella tehtävät päätökset, joista on säädetty erillinen muutoksenhakuoikeus, esimerkiksi hallinto-oikeuteen;
 viranhaltijoille annetun päätösvallan nojalla siirretyt tehtävät yleishallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät ratkaisut pois lukien vakituisten henkilöstön valintapäätökset; ja
 kuntalain 51 § 4 momentissa mainitut asiat.
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanhallituksen on, mikäli jäljempänä 2. momentissa
mainittu henkilö ei ole vielä käyttänyt otto-oikeuttaan, päätettävä viimeistään siinä kokouksessa, joka ensiksi pidetään 19 §:ssä mainitun pöytäkirjan saapumisen jälkeen, ottaako se
toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan päätöksen käsiteltäväkseen. Mikäli ottopäätöstä ei tehdä mainitussa kokouksessa, otto-oikeus on menetetty.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on käytettävä otto-oikeuttaan ennen
kuin kunnanhallitus käsittelee asian mahdollista ottamista käsiteltäväkseen. Mikäli toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan tekemä päätös on otettu sekä lautakunnan että
kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asian käsittelee kunnanhallitus.
Kunnanjohtaja
- § 6-11
- päätöspöytäkirja §2/16

henkilöstöpäätös
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- se ei ota em. viranhaltijain päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
33 §
TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT
Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja
tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeus koskee myös kunnanhallituksen alaisille viranhaltijoille delegoitua päätösvallan käyttöä.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä
3) 77 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset
kunnat niin sopivat.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä

tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään
päätöksistä, lukuun ottamatta seuraavista asioista:
 kaikki ne ns. erityislainsäädännön perusteella tehtävät päätökset, joista on säädetty erillinen muutoksenhakuoikeus, esimerkiksi hallinto-oikeuteen;
 viranhaltijoille annetun päätösvallan nojalla siirretyt tehtävät yleishallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät ratkaisut pois lukien vakituisten henkilöstön valintapäätökset; ja
 kuntalain 51 § 4 momentissa mainitut asiat.
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanhallituksen on, mikäli jäljempänä 2. momentissa
mainittu henkilö ei ole vielä käyttänyt otto-oikeuttaan, päätettävä viimeistään siinä kokouksessa, joka ensiksi pidetään 19 §:ssä mainitun pöytäkirjan saapumisen jälkeen, ottaako se
toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan päätöksen käsiteltäväkseen. Mikäli ottopäätöstä ei tehdä mainitussa kokouksessa, otto-oikeus on menetetty.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on käytettävä otto-oikeuttaan ennen
kuin kunnanhallitus käsittelee asian mahdollista ottamista käsiteltäväkseen. Mikäli toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan tekemä päätös on otettu sekä lautakunnan että
kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asian käsittelee kunnanhallitus.
Kunnanhallituksen tiedoksi on saatettu päätösehdotuksessa mainittujen toimielinten päätöspöytäkirjat.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä tiedokseen seuraavien toimielinten pöytäkirjat:
1. peruspalvelulautakunta 11.2.2016
- että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
34 §
ILMOITUSASIAT
-

Korkein hallinto-oikeus 8.2.2016 T 417, 3632/1/14, rakennuslupaa koskeva valituslupahakemus (valituslupaa ei myönnetä)
Valtiovarainministeriö 10.2.2016, VM/2830/02.02.06.00/2015, päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2015
Päivitetty selvitys talous- ja henkilöstöhallinnosta, oheismateriaalina

Kunnan ulkopuolisten monijäsenisten toimielinten pöytäkirjat:
- Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta 19.1.2016
- Uudenkaupungin kaupunki, terveyslautakunta 26.1.2016
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

35 §
KALANLAJITTELUTILAN KUNNOSTUS TUOMARAISTEN SATAMASSA
Kunnanhallitus 25.1.2016 § 15
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 19.1.2016:
Taivassalon kunta on jättänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 20.10.2015 päivätyn rakennetukihakemuksen Tuomaraisten kalasatamassa olevan
kalanlajittelutilan kunnostusta varten. Hankkeen rahoitussuunnitelma on yhteensä 109 500
€, johon on haettu 80 %:n tukea. Kunta on varautunut talousarviossaan hankkeen toteuttamiseen 20 %:n rahoitusosuudella.
Yritystutkija Ville Turta on 18.1.2016 ilmoittanut, että maa- ja metsätalousministeriö on laittanut rahoitettavat hankkeet toistaiseksi rahoituskieltoon, ja odottamaan kalasatamaselvityksen valmistumista. MMM sallii kuitenkin rahoittaa tämän kokoluokan hankkeita 60 %:n
tuella. ”Puuttuvaa” 20 %:n tukea ei ole mahdollista saada myöhemmin takaisin.
Hankkeen toteuttaminen 60 %:n tuella lisäisi kunnan omarahoitusosuutta 21 900 eurolla.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää kalanlajittelutilan kunnostushankkeen (projekti 9447) toteuttamisesta.
PÄÄTÖS: Jätettiin pöydälle.
___________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 29.2.2016:
Länsi-Rannikon Kala Oy:n toimitusjohtaja on toimittanut yhtiön sitoumuksen omarahoitusosuudesta, liite nro 8.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää kalanlajittelutilan kunnostushankkeen (projekti 9447) toteuttamisesta.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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SOPIMUS TUOMARAISTEN KALASATAMAN LAITTEIDEN KÄYTTÖPOLITIIKASTA
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 26.2.2016:
Taivassalon kunnan ja Länsi-Rannikon Kala Oy:n kesken on 27.8.2014 allekirjoitettu sopimus Tuomaraisten kalasataman laitteiden käyttöpolitiikasta.
Yhtiön toimitusjohtaja on esittänyt muutosta sopimuksen Hinnoittelu-kohtaan, jossa säädellään laitteiden käyttäjiltä perittävistä kustannuksista.
Voimassa olevan sopimuksen mukaan:
”Lajittelun hinnoittelu perustuu vastaaviin (Porin Reposaaren ja Uudenkaupungin Suukarin) kalasatamiin rakennettuihin lajittelulaitosten noudattamaan
kilohinnoitteluun lisättynä kiinteistökuluilla + 0,50 snt/kg.”
Esitetty muutos:

”Purkamisen hinnoittelu perustuu vastaaviin (Porin Reposaaren ja Uudenkaupungin Suukarin) kalasatamiin rakennettuihin purkauslaitosten noudattamaan
kilohinnoitteluun lisättynä kiinteistökuluilla + 50snt/kg.
Lajittelun hinnoittelu perustuu vastaaviin (Porin Reposaaren ja Uudenkaupungin Suukarin) kalasatamiin rakennettuihin lajittelulaitosten noudattamaan kilohinnoitteluun lisättynä kiinteistökuluilla + 3snt/kg.”
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy sopimuksen tarkistamisen edellä esitetyllä tavalla.
PÄÄTÖS: Jätettiin pöydälle.

