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2018 m. birželio    d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2018 m. birželio 7 d. raštą Nr. 118-203(4.4)

„Dėl naujų pareigybių įsteigimo“ Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr.

T1-180 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus

biudžetinėse  įstaigose nustatymo“:

1.1. pakeisti 1.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.22. Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose – 69,0;“;

1.2. pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.3. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje – 9,5;“.

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Jonas Gudauskas
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