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Kunnanvaltuuston kokoontuminen keväällä 2019 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
Khall 26.11.2018 § 242
KuntaL 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös hallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kokouksissa pidettävästä pöytäkirjasta säädetään
hallintosäännön 103 §:ssä, jonka mukaan pöytäkirjojen osalta
noudatetaan mitä hallintosäännön 139 §:ssä on määrätty.
Hallintosäännön 104 §:n mukaisesti pöytäkirja pidetään nähtävänä
kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
KuntaL 140 §:n mukaan:
"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä
kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan
salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan
maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.
Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin
kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan
sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa
tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti
yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen
katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa."
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se kokoontuisi
seuraavan aikataulun mukaisesti:
päivä
25.2.2019

asia
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tilinpäätös

Kokoukset kutsutaan koolle hallintosäännössä todetulla tavalla.
Kokousaikatauluun voidaan asioiden niin vaatiessa tehdä
tarpeellisia muutoksia.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
valtuusto päättää pitää pöytäkirjansa tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan tietoverkkosivulla kokouskutsussa ilmoitettuna
aikana. Jos pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa
ilmoitettuun nähtävänäpito ajankohtaan mennessä, uudesta
ajankohdasta ilmoitetaan kunnan tietoverkkosivulla vähintään yhtä
päivää ennen.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 54
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kevään 2019 kokousaikataulun ja kokouksiin liittyvät muut asiat kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Lumijoella 14.12.2018
Sari Lampela
Arkisto- ja palvelusihteeri

