NOORMARKKU-TOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJE

1.

Toiminta-ajatus ja tarkoitus
Porin kaupungin ja Noormarkun kunnan yhdistymissopimuksessa todetaan, että laajentuneen kaupungin tavoitteena on vahvistaa kunnan osa-alueiden asukkaiden paikallisen identiteetin ja kuntalaisvastuullisuuden kehittymistä. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään tukemalla asukas- ja kyläyhdistysten
sekä järjestöjen toimintaa.
Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja noormarkkulaisten vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi perustetaan Noormarkku-toimikunta. Toimikunta
edistää asukkaiden hyvinvointia ja viihtyisyyttä tukemalla asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia lähipalveluiden toimivuuteen ja asuinympäristön kehittämiseen.
Noormarkku-toimikunta tukee omalta osaltaan asukkaiden järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri- ja kylätoimintaa. Toimikunta on myös kanava yhteisen päätöksenteon ja asukkaiden välillä. Toimikunnan toiminnalla edistetään uuden kuntayhteisön sisäistä yhdentymistä.

2.

Toimikunnan kokoonpano
Noormarkku-toimikunnan asettaa toimikaudekseen kaupunginhallitus. Toimikunnassa
on yhdeksän (9) entisen Noormarkun kunnan alueella asuvaa jäsentä sekä heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen.
Kaupunginhallitus nimeää Noormarkku-toimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

3.

Toimikunnan toimivalta, tehtävät ja toiminta
Noormarkku-toimikunnan tehtävänä on:
- valvoa yhdistymissopimuksen toteutumista
- tehdä aloitteita ja esityksiä Noormarkun aluetta koskevissa asioissa
antaa lausuntonsa eri hallintokuntien tekemistä Noormarkun aluetta koskevista suunnitelmista sekä muista merkittävistä asioista ja hankkeista
valmisteluvaiheessa ja seurata niiden toteutumista
- edistää ja seurata alueen kehittämistä
edistää Noormarkun yhteispalvelupisteen toimintaedellytyksiä
toimia yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen kanssa Noormarkun alueen ja palvelujen kehittämiseksi
aktivoida alueen toimintaa sekä osallistua paikallisten tapahtumien, kansalaisten kuulemistilaisuuksien ja foorumeiden järjestämiseen

Toimikunnalle laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, jossa määritellään erityiset
seurantakohteet (esim. investointiohjelman kohteet Noormarkussa) sekä kehittämiskohteet. Toimikunta raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä edellisen vuoden toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä yhdistymissopimuksen toteuttamisesta.
Toimikunnan kuluihin osoitetaan talousarviossa määräraha tulosalueelta 15 Muu
yleishallinto.
4.

Toimikunnan asioiden valmistelu ja täytäntöönpano
Noormarkku-toimikunnan asiat valmistelee ja panee täytäntöön seutujohtaja, joka
myös toimii lautakunnan sihteerinä. Seutujohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen,
asioiden valmistelijana ja esittelijänä sekä toimikunnan kokouksen sihteerinä toimii
Porin kaupunginsihteeri.
Porin kaupungin hallintokunnilla on velvollisuus pyytää Noormarkku-toimikunnan lausunto Noormarkun aluetta koskevista suunnitelmista, joilla on merkittävä vaikutus
Noormarkun alueella tarjottaviin palveluihin sekä muista merkittävistä asioista ja
hankkeista. Tällaisia ovat esim. kaavat, tiesuunnitelmat, investoinnit sekä sosiaali- ja
terveystoimen yhteistoiminta-alueen luoteisen lähipalvelualueen talousarvio.

5.

Voimassaoloaika
Noormarkku-toimikuntaa koskevat määräykset ovat voimassa 1.1.2010–31.12.2016.

