
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ĮSIPAREIGOJIMO SKIRTI LĖŠAS

2020 m. liepos 30 d. Nr. T1-214

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Įsipareigoti skirti 2020 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijai 22 000 (dvidešimt

du tūkstančiai eurų) Eur iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto Kultūros ugdymo ir etnokultūros

puoselėjimo programos (Nr. 5) „Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos bažnyčios interjero

tvarkybos darbai“ priemonės (05.01.01.05.) prisidėti 20 proc. prie projekto „Laukuvos Šv. Kryžiaus

Atradimo bažnyčios, Šilalės r., tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo,

restauravimo, remonto) darbai“ (toliau – Projektas).

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Projektui

įgyvendinti reikalingas biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

3. 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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų

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

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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