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Kaupunkikehityslautakunta

Aika 25.10.2022 klo 17:00-18.20

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Vallinkoski

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja Estola ja Mervi Hasu.

3 Tiedoksiannot lautakunnalle
Merkittiin tiedoksi:

1. Kaupunkikehityslautakunnan muihin toimielimiin nimeämien
edustajien ja kaupunginhallituksen edustajan tiedoksiannot:
- Mervi Hasu antoi vanhusneuvoston tiedonannon
- Pasi Saajanlehto vammaisneuvoston tiedonannon

2. Vesilaskutuksen uudistaminen

3. Traficomin myöntävä päätös 5.10.2022 kahteen hankkeeseen koskien
Joukkoliikenteen valtionavustusta ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin
osuuteen 1b Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvua ja seurantaa
edistävät hankkeet.
- Myönnetty avustus 39 000 € (alv 0 %). Avustusta maksetaan max.
50 % hankkeen kustannuksista.
- Imatran kaupungin hankkeet:
  * Joukkoliikenteen markkinointikampanja (14 000 €)
  * Paikallisliikenteen poistuvien matkustajien laskenta (25 000 €).

4. Traficomin Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta on haettu
21 500 € (alv 0 %) avustusta hankkeelle Imatran pyöräpysäköinnin
kehittäminen. Avustusta maksetaan max. 50 % hankkeen
kustannuksista. Hankerahaa on haettu laadukkaiden
pyöräpysäköintipaikkojen rakentamiseen.

4 Tontin 153-10-65-1 (Tietäjänkatu 4) varausajan jatkaminen
Kaupunkikehityslautakunta päätti, että kaupunki suostuu tarjoajan pyytämään
tontin 153-10-65-1 varausajan jatkamiseen. Varausaikaa jatketaan 31.5.2023
asti.
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Kaupunkikehityslautakunnan päätösvallan delegointi
Kaupunkikehityslautakunta päätti vahvistaa esityslistan liitteen mukaisen
delegointikoosteen ja siitä ilmenevät ratkaisuvallan delegoinnit kunkin
päätöksentekolajin osalta koosteessa yksilöidyille viranhaltijoille.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvion 2023 III-käsittely
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä kaupungininsinöörin muutetun
päätösesityksen pohjalta vuoden 2023 talousarvioesityksen seuraavat osuudet:
valtuustoon nähden strategiset tavoitteet ja niihin liittyvät riskit, sekä
toimenpiteet, palvelualuekohtaiset operatiiviset tavoitteet sekä toiminnan
painopisteet ja keskeiset muutokset. Kaupunkikehityslautakunta lähettää nämä
edelleen käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Kaupunkikehityslautakunta päätti oikeuttaa viranhaltijat tekemään esitykseen
mahdollisesti tarvittavat tekniset oikaisut.

Viranhaltijapäätökset
Kaupunkikehityslautakunta päätti merkitä edellä esitetyt viranhaltijapäätökset
tiedoksi todeten, ettei kaupunkikehityslautakunta käytä otto-oikeuttaan.

Saapuneet kirjeet
Merkittiin tiedoksi.
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Lisätietoja kaupunkikehityslautakunnan päätöksistä antavat
puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja Pia Rantanen, puh. 050 563 7306
Varapuheenjohtaja Mervi Hasu, puh. 040 771 7009

Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä
kaupungininsinööri esittelijänä
Kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma, puh. 020 617 4418


