
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 15/2015, 26.10.2015

213 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi.

214 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisabeth Hagström ja Susanne Hongell.

215 § Esityslistan hyväksyminen
Hallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta, että § 217 käsitellään ennen § 216.

216 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa
olevien toimielinten päätöksiä:
- tekninen lautakunta, 14.10.2015

217 § Konsultin raportti kunnanjohtajan virkaa hakeneista
Kunnanhallitus merkitsi tiedonsaannin tiedoksi.
Vs. kunnanjohtaja Inger Bjon ilmoitti esteellisyyttä ja poistui paikaltaan tämän
pykälän käsittelyn ajaksi.

218 § Kouluverkosto
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että kunta luopuu tarpeettomista kiinteistöistä
- että kunta tarkistaa koulukuljetusverkostoa 2017 ja
- että kunta lykkää muita toimenpiteitä kunnes talousarviotyö vuodelle 2018

käynnistyy.

219 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
- että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2015 vahvistetaan 20,75 %.

220 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2016
Kunnanhallitus esittää
- että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuonna 2016 seuraavasti (ei
muutoksia vuodesta 2015):

yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 %
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %
muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,15 %
rakentamattomat rakennuspaikat 2,00 %
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
voimalaitosten veroprosentti 2,60 %

221 § Kunnan oikeus myöntää vapautusta kunnallis- ja kiinteistöverosta
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että Kruunupyyn kunta ei pidätä itsellään
toimivallan myöntää vapautuksia kunnallis- ja kiinteistöverosta. Tämä merkitsee,
että toimivalta siirtyy verohallinnolle.

222 § Terjärv Ishall Ab - Teerijärven Jäähalli Oy:n esitys; kiinteistövero 0 % osakeyhtiön
omistuksessa oleville urheilulaitoksille
Kunnanhallitus päätti hylätä esityksen, mutta ostaa mainospaikan arvolta 2000 €.

223 § Kotikuntastipendien myöntämiskriteerit
Kunnanhallitus hyväksyi uudet kriteerit kotikuntastipendien saamiseksi.

224 § Concordian lausuntopyyntö; Pietarsaaren seudun matkailun kehittäminen
Asian pantiin pöydälle.



225 § Nedervetil Hästvänner rf.:n avustusanomus sähköliittymästä
Kunnanhallitus peruu 12.10.2015 204 § tekemänsä päätöksen, koska päätös on
ristiriidassa kunnanvaltuuston 20.2.2014 § 3 päätöksen ponnen kanssa.
Kunnanhallitus pyytää yhdistystä kääntymään kulttuuri- ja vapaa-ajansektorin
puoleen avustuskysymyksissä.

226 § Kronoby Pensionärer rf; avustushakemus, lounas ja kahvitarjoilu syyskokouksessa
Kunnanhallitus myöntää Kronoby Pensionärer rf:lle enintään 1 600 euron
avustuksen ruoka- ja kahvitarjoiluun Svenska Pensionärsförbundetin
syyskokouksessa.
Göran Strandvall ilmoitti esteellisyyttä ja poistui paikalta tämän pykälän käsittelyn
aikana.

227 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi.

228 § Muut asiat
Ei muita asioita.

___________________


