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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO PERDUOTI VALSTYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2018 m. gegužės
Šilalė

d. Nr. T1-

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27
punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos 2018 m. gegužės 2 d. raštą Nr. (5.1.2-73) SD-2554 „Dėl savivaldybėms perduotų
automobilių vaikų ir jaunimo teisių apsaugos funkcijai įgyvendinti perdavimo“, Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m.
gegužės 7 d. raštą Nr. S-2771 „Dėl lengvojo automobilio „Škoda Fabia“, valst. Nr. AZZ063,
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p
r e n d ž i a:
1. Sutikti perduoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės
teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį
materialųjį turtą – lengvąjį automobilį „Škoda Fabia Combi Ambiente“, valstybinis Nr. AZZ063,
identifikavimo Nr. TMBHY46Y964432118, inventorinis Nr. 150062, pagaminimo metai 2005 m.,
įsigijimo vertė – 10 129,46 Eur, likutinė vertė (2018-05-31) – 0,00 Eur.
2. Nustatyti, kad sprendime nurodytas turtas bus perduotas Lietuvos Respublikos
Vyriausybei priėmus nutarimą dėl turto perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių Šilalės rajono savivaldybės
vardu pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.
4. 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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų
apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams, adresu Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda.

Savivaldybės meras

Jonas Gudauskas
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