
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO ATRANKOS KOMISIJOS

SUDARYMO

2018 m. birželio   d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisiją:

1.1. Komisijos pirmininkas – Jonas Gudauskas, Savivaldybės meras.

1.2. Komisijos pirmininko pavaduotoja – Teresė Ūksienė, Savivaldybės tarybos narė.

Nariai:

1.3. Albinas Ežerskis – Savivaldybės tarybos narys;

1.4. Alfonsas Motuzas – Savivaldybės tarybos narys;

1.5. Bronius Grabauskas – Savivaldybės tarybos narys;

1.6. Jonas Šedbaras – Savivaldybės tarybos narys;

1.7. Rolandas Toleikis – Savivaldybės tarybos narys;

1.8. Šilalės dekanato dekanas.

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d.

sprendimo Nr. T1-188 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktą.

3. Šis sprendimas įsigalioja, įsigaliojus Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m.

birželio 28 d. sprendimui „ Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo

T1-3 „Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“

pakeitimo“.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                          Jonas Gudauskas
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