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LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS VUODELLE 2018

Vuonna 2018 liikuntatoimen talousarviossa on varattu 13.000 euroa
urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen avustamiseen. Määräaikaan
22.3.2018 klo 14. mennessä saapui kuusi (6) hakemusta. Haettu
avustusmäärä on 12300€. Kaikki hakijat ovat Heinävedellä
rekisteröityjä yhdistyksiä.
Vapaa-aikaohjaajan esitys vuoden 2018 avustusmäärärahojen
jaosta:
Haettu
Myönnetty
1. Heinäveden Hyrske ry. (sis. alajaostot)
2000€
2. Heinäveden Palloseura ry.
2800€
3. Heinäveden Yleisurheilijat ry.
3000€
4. Judoseura Yanagi ry.
2000€
5. Heinäveden Han Moo Do ry.
1300€
6. Heinäveden Karate-Do ry.
1200€

Yhteensä

12.300€

2300€
2200€
2300€
1300€
1000€
1050€
10.150€

Päätös ja perustelut

Jaetaan liikuntatoimen avustukset vuodelle 2018 vapaa-aikaohjaajan
esityksen mukaiseti.

Toimivalta

Hallintosääntö, sivistysjohtajan ratkaisuvalta 4. Päättää toimialansa
toiminta- ym. avustuksista määrärahojen puitteissa ja myöntämisperiaatteista.

Tiedoksi

Hakijat, liikuntatoimi, khall

Päiväys ja allekirjoitus
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OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen, lautakunnan, niiden jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallistä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja
kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
-

päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
asiakirjat, joihin vedotaan

Kunnan yhteystiedot
Heinäveden kunta
Kermanrannantie 7
79700 Heinävesi
puh. 040 1844 000
faksi (017) 561 790
sähköpostiosoite kunta@heinavesi.fi

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen, pvm
2.5.2018
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi kirjeellä

Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja

Tiedoksiantoon liittyvä hallintolain 68 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus
Hallintolain 56 §:n 2 momentin mukaan tiedoksianto toimitetaan asiakirjan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanottajan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille.
Hallintolain 68 §:n 1 momentin mukaan edellä mainittu ilmoitusvelvollinen on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä tai asiakirjan toimittamatta jättämisestä taikka sen viivästymisestä aiheutuneen vahingon, sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi.
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