
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES

NUTRAUKIMO SU UAB „JUOZITA“

2017 m. lapkričio    d. Nr.
Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
26 punktu,  Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T1-7
„Dėl Šilalės savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 37 punktu, atsižvelgdama į UAB „Juozita“ 2017 m. lapkričio 20 d. raštą Nr. „Dėl
informacijos pateikimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti nuo 2017 m. gruodžio 22 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir
UAB „Juozita“ 2011 m. sausio 10 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr.
B6-6(T).

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą

dėl sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutarties nutraukimo ir perdavimo ir priėmimo aktą.
3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Jonas Gudauskas
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