
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 5/2018, 5.3.2018

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

33§ Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Björn Gripenberg ja Elisabeth Hagström.

34 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

35 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista:
- henkilöstöjaosto, 15.2.2018
- liike- ja riskienhallintajaosto, 28.2.2018
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota päätöksiä käsiteltäväkseen.

36 §. Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön kunnanvaltuuston 19.2 tekemät päätökset.

37 §. Kaavoituskatsaus 2018
Kaavoituskatsaukseen on koottu tiivistetysti tietoa Kruunupyyn kunnan maankäytön
suunnittelusta ja kaavahankkeista.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä vuoden 2018 kaavoituskatsauksen tiedoksi.

38 §. Rakennusoikeuden siirtäminen Teerijärven Heimsjön -järvellä
Kunnanhallitus päätti antaa tekniselle toimistolle tehtäväksi aloittaa pienemmän muutoksen
Teerijärven järvien rantayleiskaavaan, jonka tavoitteena on rakennusoikeuden siirtäminen
tilalla Byvik RNro 160:0 Heimsjön -järven eteläpuolella.
Hakija vastaa kaikista suunnittelu- ja kuulutuskustannuksista.
Helena Broända ilmoitti olevansa esteellinen (rajanaapuri) tämän asian osalta ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

39 §. Lausunnon antaminen Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vt. kunnanjohtajan esityksen lausuntonaan
Pohjanmaan liitolle.

40 §. Alavetelin koulun sijainti
Kunnanhallituksen valitsi vaihtoehdon 2a, hakekeskuksen eteläpuolella, Alavetelin koulun
uudisrakennuksen sijaintipaikaksi ja jatkaa suunnitteluryhmän mandaattia siihen saakka,
kunnes koulun asemakaavoitus on valmistunut ja maa-alue on hankittu.

41§. Kruunupyyn kunnan yleishyödyllinen rahasto; tuoton jakaminen
Kunnanhallitus jakaa yht. 3 000 € eli 80 % yleishyödyllisen rahaston tuotosta seuraavasti:
750 € Folkhälsanin Kruunupyyn paikallisosastolle, 750 € vähävaraisille tytöille
Kruunupyystä, jotka opiskelevat Kvarnen kansanopistolla (50 € stipendeinä), 700 € tai 14
stipendiä á 50 € opiskelijoille Teerijärven kunnanosasta, 8 stipendiä á 50 € opiskelijoille
Alavetelin kunnanosasta ja 8 stipendiä á 50 € opiskelijoille Kruunupyyn kunnanosasta.
Loput tuotosta lisätään pääomaan. Stipendit julistetaan haettaviksi kunnan www-sivulla.
Tietoa Kruunupyyn kansanopiston opiskelijoille suunnatusta stipendeistä annetaan myös
Kvarnenille.

42 §. Avustusten jakaminen 2018
Kunnanhallitus päätti avustaa Botnia 4H:ta 8 500 eurolla ja siirtää 3 000 euroa kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnalle jaettavaksi kunnan kolmelle Folkhälsan-yhdistykselle
uimakoulutoimintaan. Kunnanhallitus päätti hylätä Pietarsaaren Sinfonietan
tukianomuksen.



43 §. Jäsenten valinta maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmien avustaviin verkostoihin
Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt työryhmiin: Pamela Kjellman (talous), Bernt
Storbacka (kiinteistöt), Tony Widjeskog (hankinnat), Inger Bjon (hallinto).

44 §. Osallistuminen Pohjanmaan valinnanvapauspilottiin
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen että Kruunupyy suhtautuu tässä vaiheessa
myönteisesti Pohjanmaan pilottihankkeeseen osallistumiseen, mutta että kunta ottaa
myöhemmin kantaa siihen, missä määrin kunta de facto osallistuu. Tämä riippuu myös
kunnan käytännön mahdollisuuksista osallistua. Hallitus toteaa, että nyt on oiva tilaisuus
testata toimintaa yli maakuntarajojen ja kehottaa Pohjanmaata lisäämään ideaa
pilottihakemukseensa.

45 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

_____________________________


