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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 14 punktu,

16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą

projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 ,,Dėl

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso

organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“, 6, 69 punktais, atsižvelgdama į Neįgaliųjų

reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. rugsėjo 25 d. raštą Nr.

(3.2)-SD-1179 „Dėl planuojamų maksimalių valstybės biudžeto lėšų 2020 m. Neįgaliųjų socialinės

integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams įgyvendinti“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Įsipareigoti, gavus lėšų iš valstybės biudžeto 2020 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos

per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 25

proc. nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektui finansuoti.

2. Paskelbti informaciją apie priimtą 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 Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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