Tjänsteinnehavarbeslut
Viranhaltijapäätös

Beslut / Päätös
9/2020

Datum / Pvm
23.10.2020

Ärende
Asia

Beviljande av hemortsstiendier

Beslut
Päätös

Et stipendiue me 200 vardera beviljas de 6 sökande sme uppfyller
villkmren för heemrtstipendiet.

Hänvisning
Viite

Förvaltningsstadgan, 19 §
Hallintmsääntö, 19 §

Bilagor
Liiteet

Beviljade stipendiater, ej mffentlig

Underskrif
Allekirjmitus

Anna Kmtka-Bystedt, Förvaltningschef

Nykarleby stad beviljar et heemrtsstipendiue till studerande sme har
Nykarleby sme heemrt mch sme på heltid bedriver studier för avläggande av högskmle- eller yrkeshögskmleexaeen. Stipendiet kan
fås tmtalt fyra gånger. Till ansökan ska bifmgas studieintyg över
studieprestatimner. Sju studerande har ansökt me heemrtsstipendiue för kalenderåret 2020. Av dessa uppfyller 6 ansökningar
villkmren för beviljande av heekmeeunsstöd. En ansökning är inte
stödberättigad efersme den sökande redan erhållit et
heemrtsstipendiue i år.

Dmkueentet har signerats elektrmniskt i ärendehanteringssysteeet.
Underskrifens riktighet kan veriferas i registraturen / Asiakirja mn
allekirjmitetu sähköisesti asianhallintajärjesteleässä. Allekirjmituksen
mikeellisuuden vmi tarkistaa kirjaaemsta.
Delgivning
Tiedmksiantm
asianmsaiselle

Parter, EK, SST mrdförande, SD

Delgivningsdag
Tiedmksiantmpäivä

23.10.2020

Elektrmnisk delgivning / Sähköinen tiedmksiantm [X]
Delgivning genme brev / Tiedmksiantm kirjeitse [ ]
På annat sät / Muulla tavmin
[ ]

Meddelande me beslutet har publicerats på kmeeunens webbplats
www.nykarleby.f / Ilemitus päätöksestä mn julkaistu verkkmsivustmlla
www.uusikaarlepyy.f

Anvisning för
Ändringssökande
Muutoksenhakuohjeet
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den sme är eissnöjd eed deta beslut kan begära meprövning skrifligt.
Ändring i beslutet får inte sökas genme besvär hms dmestml.
Rätt att begära omirövning
Oeprövning får begäras av:



den sme beslutet avser eller vars rät, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part), mch
kmeeuneedleeear.

Tidsfrist för begäran om omirövning
Oeprövning ska begäras inme 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran me meprövning ska läenas in till Nykarleby stads registratur senast
under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.
En part anses ha fåt del av beslutet sju dagar efer at brevet sändes, me
inte någmt annat visas. Vid vanlig elektrmnisk delgivning anses parten ha fåt
del av beslutet den tredje dagen efer at eeddelandet sändes, me inte
någmt annat visas.
En kommunmedlem anses ha fåt del av et beslut sju dagar efer det at
prmtmkmllet fanns tillgängligt i det alleänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte eed i tidsfristen för begäran me
meprövning. Oe den sista dagen för meprövningsbegäran infaller på en
helgdag, självständighetsdagen, första eaj, julafmn, eidsmeearafmn eller
en helgfri lördag, får meprövning begäras den första vardagen därefer.
Omirövningsmyndighet
Oeprövning begärs hms stadsstyrelsen
Registraturens kmntaktinfmreatimn: Nykarleby stad
Pmstadress: PB 29, 66901 Nykarleby
Besöksadress: Tmpeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby
E-pmstadress: nykarleby.stad@nykarleby.f
Telefmnnueeer: 06 7856 111
Registraturen är öppen eåndag–fredag kl. 8 – 16.
Omirövningsbegärans form och innehåll

Oeprövning ska begäras skrifligt. Också elektrmniska dmkueent uppfyller
kravet på skriflig fmre.
I meprövningsbegäran ska uppges:




det beslut i vilket meprövning begärs
hurdan meprövning sme begärs
på vilka grunder meprövning begärs.

I meprövningsbegäran ska dessutme uppges naenet på den sme har begärt
meprövning saet persmnens heekmeeun, pmstadress mch telefmnnueeer.
Oe meprövningsbeslutet får delges sme et elektrmniskt eeddelande ska
mckså e-pmstadress uppges.
Protokoll
Prmtmkmllsutdrag mch bilagmr sme gäller beslutet kan begäras hms Nykarleby
stads registratur.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytyeätön vmi tehdä kirjallisen mikaisuvaatieuksen.
Päätökseen ei saa hakea euutmsta valitaealla tumeimistuieeen.

Oikaisuvaatmusoikeus
Oikaisuvaatieuksen saa tehdä:



se, jmhmn päätös mn kmhdistetu tai jmnka mikeuteen, velvmllisuuteen tai
etuun päätös välitöeästi vaikutaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatmusaika
Oikaisuvaatieus mn tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedmksisaannista.
Oikaisuvaatieus mn tmieitetava Uudenkaarlepyyn kaupungin kirjaaemmn
eääräajan viieeisenä päivänä ennen kirjaaemn aukimlmajan päätyeistä.
Asianosaisen katsmtaan saaneen päätöksestä tiedmn, jmllei euuta näytetä,
seitseeän päivän kulutua kirjeen lähetäeisestä. Käytetäessä tavallista
sähköistä tiedmksiantma asianmsaisen katsmtaan saaneen päätöksestä
tiedmn, jmllei euuta näytetä, kmleantena päivänä viestin lähetäeisestä.
Kunnan jäsenen katsmtaan saaneen päätöksestä tiedmn seitseeän päivän
kulutua siitä, kun pöytäkirja mn nähtävänä yleisessä tietmverkmssa.
Tiedmksisaantipäivää ei lueta mikaisuvaatieusaikaan. Jms
mikaisuvaatieusajan viieeinen päivä mn pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,

vapunpäivä, jmulu- tai juhannusaatm tai arkilauantai, saa
mikaisuvaatieuksen tehdä ensieeäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatmusviranomainen
Viranmeainen, jmlle mikaisuvaatieus tehdään, mn Uudenkaarlepyyn
kaupunginhallitus
Kirjaaemn yhteystiedmt: Uudenkaarlepyyn kaupunki
Pmstimsmite: PL 29, 66901 Uusikaarlepyy
Käyntimsmite: Tmpeliuksenpuistikkm 7, 66900 Uusikaarlepyy
Sähköpmstimsmite: kaupunki@uusikaarlepyy.f
Puhelinnueerm: 6 7856 111
Kirjaaemn aukimlmaika mn eaanantaista perjantaihin klm 8 - 16.

Oikaisuvaatmuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatieus mn tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täytää
vaatieuksen kirjallisesta eumdmsta.
Oikaisuvaatieuksessa mn ilemitetava:




päätös, jmhmn haetaan mikaisua
eiten päätöstä halutaan mikaistavaksi
eillä perusteella mikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatieuksessa mn lisäksi ilemitetava tekijän niei, kmtikunta,
pmstimsmite ja puhelinnueerm.
Jms mikaisuvaatieuspäätös vmidaan antaa tiedmksi sähköisenä viestinä,
yhteystietmna pyydetään ilemitaeaan eyös sähköpmstimsmite.

Pöytäkirja
Päätöstä kmskevia pöytäkirjan mteita ja liiteitä vmi pyytää Uudenkaarlepyyn
kaupungin kirjaaemsta.

