Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 12
§ 13

15.02.2021
08.03.2021

Kuntalaisaloitteet vuonna 2020 ja sitä ennen vuonna 2019
61/00.05.01/2019
Kh 15.02.2021 § 12
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kuntalain 28 §:
"Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa
koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimialaan kuuluvissa asioissa tehdyt
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi
prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava
valtuustossa käsiteltäväksi vähintään kuuden kuukauden kuluessa
asian vireille tulosta."
Lapuan kaupungin hallintosäännön IV osa Päätöksenteko- ja
hallintomenettely, 17 luku Muut määräykset 143 § Aloitteen käsittely
"Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta
tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen
viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista
toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä
tavalla.
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista
ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista
on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin
voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kaupungin asukkaista, aloite on yhden kuukauden kuluessa (pl. heinäkuu)
vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi."
Kuntalaisaloitteen tekijä,

Asiasisältö

Kaupunginhalli-

ensimmäinen allekirjoittaja
tai valtuustoryhmä
* * * * * * * * * * ja 6 muuta
henkilöä / Maksuttoman
koulukyydin järjestäminen
niille Lapuan kaupungin
alueella asuville, yläkoulun
päättäneille alle 18-vuotiaille,
toisen asteen oppilaitoksissa
opiskeleville lapsille, joilla ei
ole mahdollisuutta julkisten
kulkuvälineiden käyttöön
koulumatkallaan.
Dnro 84/2019

tuksen ilmoitus
kuntalaisloitteen
toimenpiteistä
Kuntalaisaloitteessa anotaan, että
Lapuan kaupunki kustantaisi koulukyydin tarpeen mukaan myös niille
lapualaisille koululaisille, jotka ovat
yläkoulun päättäneet ja siirtyneet
opiskelemaan toisen asteen oppilaitoksissa siihen saakka, kunnes
lapsi saavuttaa 18 vuoden iän ja
saa ajokortin, ellei lapsella ole
mahdollisuutta käyttää julkista kulkuneuvoa koulumatkansa tekemiseen.

Kuntalaisaloite on
sivistyskeskuksen
käsittelyssä.
Kuntalaisaloite on
kesken.

Aloitteessa pyydetään, että kaupunki ottaisi huomiooon myös ne
alueellaan asuvat lapset, jotka haluavat jatkaa opintojaan toisen asteen oppilaitoksissa, mutta joilla ei
ole mahdollisuutta julkisten kulkuvälineiden käyttöön koulumatkallaan.
Jukka Tauriainen ja 6 muuta
allekirjoittajaa/ Liputtaminen
kaupungin kiinteistöissä
Dnro 521/2020

Kuntalaisaloitteessa ehdotetaan,
että Lapuan kaupunki laatii toimintaansa koskevan liputusohjeen ja
liputtaa kiinteistöissään kaikkina
virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä.

Tekninen lautakunta on
26.1.2021
§ 15 päättänyt,
että palataan
takaisin entiseen
liputuskäytäntöön.
Kuntalaisaloite on
loppuunkäsitelty.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
tiedoksi kuntalaisaloitteiden tilanteen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen
yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kv 08.03.2021 § 13
Valtuusto:
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

