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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

33 straipsnio 16 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla

susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašą, patvirtintą

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-192 „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo,

naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Išmokai gauti kiekvienas seniūnaitis pateikia raštu Savivaldybės administracijos

Centralizuotam buhalterinės apskaitos skyriui banko sąskaitos (mokėjimo kortelės) rekvizitus.“;

1.2. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Seniūnaitis už išmokų panaudojimą atsiskaito Savivaldybės administracijos

Centralizuotam buhalterinės apskaitos skyriui už kiekvieną ketvirtį, pateikdamas ketvirčio

Išlaidų apmokėjimo apyskaitą (priedas) iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 7 dienos.“;

1.3. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Kartu su Išlaidų apmokėjimo apyskaita Savivaldybės administracijos

Centralizuotam buhalterinės apskaitos skyriui pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai,

atitinkantys Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus,

taikomus apskaitos dokumentams.“;

1.4. pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus

darbuotojas, patikrinęs Aprašo 4–5 punktuose pateiktus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų

perveda lėšas seniūnaičiui į nurodytą sąskaitą banke, neviršijant Aprašo 1 punkte nustatyto

išmokų dydžio.“

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 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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