KALAJOEN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJEET

Keille kaupungin avustusta voidaan myöntää
Kalajoen kaupungin avustuksia myönnetään yleishyödyllisille yhteisöille ja järjestöille sekä
yksityisille henkilöille. Pelkästään poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan ei avustuksia myönnetä.
Harkinnassa tulee suosia sellaista toimintaa, joka vähentävät kaupungin itsensä tuottaman
palvelutuotannon tarvetta ja siten vähentää kaupungin kustannuksia muualla.
Kaupunki avustaa kalajokisten ihmisten hyväksi tapahtuvaa toimintaa ja avustuksia myönnetään
ensisijaisesti Kalajoen kaupungin alueella toimiville yhteisöille ja järjestöille. Muualla kuin
pelkästään Kalajoella toimivalle hakijalle voidaan avustusta myöntää, mikäli merkittävä osa
toiminnasta tapahtuu Kalajoen kaupungin alueella tai muutoin kalajokisten ihmisten hyväksi.
Avustusten myöntämisen perusteet
Avustuksen myöntämisen ensisijainen peruste on avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys,
laajuus, vaikuttavuus sekä hakijan avustuksen tarve. Mikäli avustusta hakevan yhteisön tai
järjestön toimiala rajoittuu pelkästään yhteisön tai järjestön jäsenten tai muutoin selkeästi rajatun
joukon harrastustoiminaan, tulee toiminnan laajuus ja vaikuttavuus olla kriteerinä avustuksen
tarvetta ja suuruutta harkittaessa. Lautakuntien tulee kehittää avustuskäytäntöään siihen suuntaan,
että rahallisen avustuksen myöntämisen ohella ja sijasta pyritään siirtymään tapauskohtaisesti
palvelun ostamiseen yhteisöltä tai järjestöltä.
Menettelytavat
Valtuusto hyväksyy talousarviossa kaupunginhallitukselle ja lautakunnille avustusmäärärahan
palvelualuetasolla sitovana kokonaissummana.
Lautakunnat käsittelevät toimialaansa kuuluvat avustusanomukset. Kaupunginhallitus käsittelee
ainoastaan omaan toimialaansa kuuluvat avustusanomukset. Epäselvässä tapauksessa
toimivallan lautakunnan ja kaupunginhallituksen välillä ratkaisee kaupunginjohtaja.
Avustukset kuulutetaan keväisin julkisesti haettavaksi valtuuston päättämällä tavalla julkaistavalla
ilmoituksella. Ilmoittamisesta vastaa hallintopalvelut. Avustushakemuksen liitteenä tulee olla
yhteisön tai järjestön toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Lautakunnat päättävät vuosittain toimialaansa liittyvien avustusten jakamisesta määrärahan
puitteissa. Lautakuntien on avustuksen jakopäätöksessään otettava huomioon, että vuoden
mittaan voi tulla sen käsiteltäväksi lautakunnan toimi-alaa kuluvia avustusanomuksia, joiden
hakijalta ei ole voitu kohtuudella edellyttää avustuksen hakemista ilmoitetussa määräajassa.
Lautakuntien tulee arvioida, minkä osan avustusmäärärahasta se kunakin vuonna jättää jakamatta
tällaisia tarpeita varten.
Päätökset avustusten jakamisesta toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Rakentamis- ja peruskorjaushankkeiden avustaminen
Kaupunginhallitus käsittelee yhdistysten ja yhteisöjen toimitilojen rakentamis- ja
peruskorvausavustusanomukset. Kaupungin avustus on kertaluonteinen ja sen suuruus on
tapauskohtaisen harkinnan perusteella, kuitenkin enintään 25 % hankkeen toteutuneesta
rahallisesta nettokustannuksesta. Lainanhoitokuluihin ei avustusta myönnetä.
Yksityistiet ja metsäautotiet, sekä maaseutupuolen ja elinkeinopuolen avustusasiat päivitetään
vuoden 2010 aikana. Päivityksessä huomio kiinnitetään siihen, että avustus ei ole pelkästään
mekaaninen, vaan hakijan todellinen avustuksen tarve on avustusharkinnan pääkriteeri. Siltä osin
kuin päivitetyt ohjeet eivät ole ristiriidassa tämän säännön kanssa, tulee niiden asioiden
avustuspäätöksissä noudattaa myös näitä ohjeita.
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