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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu,

16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Šilalės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiu veiklos

planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-38

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir

atsižvelgdama į sporto klubo „Šilalės lūšis“ (kodas 302937302) 2020 m. rugsėjo 27 d. prašymą Nr.

19 „Dėl lėšų skyrimo „Šilalės lūšies“ komandai 2020/2021 metų sezonui“, Šilalės rajono

savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Įsipareigoti skirti 2020 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijai 20 000 (dvidešimt

tūkstančių eurų) Eur iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto Kūno kultūros ir sporto programos (Nr.

6) Tradicinių tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymo bei sporto klubų dalinio rėmimo

priemonės (Nr. 06.01.01.01.) prisidėti prie sporto klubo „Šilalės lūšis“ (kodas 302937302) veiklos

išlaidų.

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti reikalingas

biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

3. 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 (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba

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

Klaipėda).
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