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2021 m. vasario     d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8

punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos

programą (pridedama).

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 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 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


               PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario    d. sprendimu

Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

Eil. Nr. Komiteto posėdžiuose numatomi svarstyti klausimai

Įvykdymo

laikotarpis

1. Dėl pritarimo Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai I ketvirtis

2. Dėl Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos svarstymo I ketvirtis

3. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito

tarnybos 2020 metų ataskaitai

I ketvirtis

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų veiklos

programos svarstymo

I ketvirtis

5. Dėl informacijos apie 2020 metais Šilalės rajono savivaldybės

administracijos inicijuotus ir atliktus vidaus auditus pristatymo

I ketvirtis

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto

svarstymo

I ketvirtis

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 metų veiklos

ataskaitos svarstymo

I ketvirtis

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos

svarstymo

I ketvirtis

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020

metų veiklos ataskaitos svarstymo

I ketvirtis

10. Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės skolų ir

skolinimosi limitų panaudojimą pristatymo

I ketvirtis

11. Dėl UAB „Gedmina“ 2020 metų veiklos ataskaitos svarstymo II ketvirtis

12. Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitos

svarstymo

II ketvirtis

13. Dėl UAB „Šilalės vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitos

svarstymo

II ketvirtis

14. Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitos

svarstymo

II ketvirtis

15. Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų

veiklos ataskaitos svarstymo

II ketvirtis

16. Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos

struktūrą po pertvarkos įvertinimo ir pristatymo

II ketvirtis

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros

ir sporto skyriaus vedėjo informacijos apie rajono mokyklų tinklo

pertvarkymo planus, kylančias bei numatomas problemas

pristatymo

III ketvirtis

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos

informacijos apie veiklos plano vykdymą pristatymo

1 kartą per

ketvirtį

19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų

finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir

lėšų bei turto naudojimo teisėtumo išvadų pristatymo

III ketvirtis



20. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022

metų veiklos plano projekto svarstymo

III ketvirtis

21. Dėl Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos projekto

svarstymo

IV ketvirtis

22. Dėl Šilalės rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų

informacijos apie atliktų finansinių ir veiklos auditų metu

nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo pristatymo

Per metus

pagal poreikį

23. Dėl siūlymo Šilalės rajono savivaldybės tarybai atlikti

nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei

savivaldybės veiklos auditą ir išvadų dėl audito rezultatų pateikimo

Pagal poreikį

24. Dėl raštiško prašymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Centralizuoto vidaus audito skyriui dėl atliktų vidaus auditų

ataskaitų pateikimo

Per metus

25. Dėl iš asmenų gaunamų pranešimų ir pareiškimų apie

savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą

svarstymo ir dėl pasiūlymų savivaldybės administracijai bei

savivaldybės tarybai teikimo

Pagal poreikį

nuolat

26. Dėl savivaldybės valdomų įmonių (UAB) vadovų informacijos

apie bendrovių veiklą, kylančias problemas ir finansinę padėtį

pristatymo

Pagal poreikį

__________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kontrolės komiteto pirmininkas
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL  ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šilalės rajono savivaldybės taryboje patvirtinti Tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų

veiklos programą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8

punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, 

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

    Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

    Sprendimo priėmimas turės teigiamos įtakos Kontrolės komiteto veiklos organizavimui.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

   Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                                         Kęstutis Ačas
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