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Otsikko

Porin Uimaseura PUS ry:n anomus keskustan
kohtuullistamiseksi

uimahallin

vuokran

Asian esittely
ja perustelut

Porin Uimaseura PUSry on jarjestanvt Porin keskustan uimahallissa
Iyhyen radan ikakausirnestaruusuintien Lansi-Suornen aluekilpailut 2.
- 4.11.2018. Seuralla on ollut kavtossa 2.11.2018 illalla ison altaan
25 m. svva osa, kokoustila seka saunatila. 3.-4.11.2018 seuralla on
ollut kavtossa koko uimahalli.
Seura on pvvtanvt uimahallin vuokran kohtuullistamista perjantain
osalta 521,20 euroon ja lauantain ja sunnuntain osalta kiinteaan
3800 euron hintaan ja ltsakst Kuninkaanhaan koulun tilat, jotka kaikki
vhteensa 4 888,40 euroa.
Liikunta- ja nuorisoyksikbn tilojen ja valineiden vuokrat on maarlteltv
sivistyslautakunnan (vapaa-aikalautakunnan) hvvaksvrnassa
hinnastossa. Hinnaston mukaan vuokra seuran kavtossa 2. 4.11.2018 olleista Keskustan uimahallin tiloista olisi 6658,95 euroa.
Asiassa tulee ottaa huomioon, etta Porin uimaseura PUSry on saanut
tuloja kisoista ja lisaksi seuralle on mybnnetty sivistyslautakunnan
paatoksella avustusta seuran toimintaan. l.isaksi Porin kaupungin
tulee tilojen ja valineiden hinnoittelussa kohdella seuroja
tasapuolisesti. Edella kerrotulla perusteella perustetta vuokran
kohtuullistamiseen ei ole.
Seuran

kavtossa

olleen Kuninkaanhaan koulun vuokrasta on jo

paatettv koulun rehtorin toimesta.

Paatos

Paatan, etta Porin Uimaseura PUSry:n vuokraa keskustan uimahallin
tiloista 2. -4.11.2018 ei kohtuullisteta. Vuokra maaravtvv voimassa
olevan hinnaston mukaan.
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Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen

tekemiseen

Paatokseen tvvtvmaton voi tehda oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehda se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun paatos valittornasti vaikuttaa, seka Porin kaupungin jasen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta navteta, seltsernan palvan kuluttua povtakirjanotteen lahettamisesta kirjeella tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kaupungin jasenen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, kun povtakirja on asetettu yleisesti nahtavaksi.

Oikaisuvaatimuksen

sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisesti.
Oikatsuvaatimuskirjelmassa,
joka
osoitetaan
sivistyslautakunnalle, on ilmoitettava paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, seka miten
paatosta vaaditaan oikaistavaksi.
Oikaisuvaatimuskirjelma on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen kasittelerniseksi kirjelrnassa on ilmoitettava vaatimuksen tekijan nimi ja
postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen

peri lie toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava
osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121, 28101 Porin kaupunki
kavntiosoite: Yrjdnkatu 6 B 2. krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sahkopostiosoite: kirjaamo@pori.fi

oikaisuvaatimusajan kuluessa Porin kaupungin kirjaamolle

