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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 8 ir 10 punktais,

įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo,

patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-210 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktą,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Papildyti 1.102 papunkčiu:

„1.102. Dariaus ir Girėno g. 59-7 45,13 8796-8000-3019:0003“.

1.2. Papildyti 5.25 papunkčiu:

„5.25. Žalioji g. 3-19, Kvėdarnos mstl. 45,40 8797-2007-0010:0014“.

2. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies,

sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-42

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies,

sąrašų patvirtinimo“:

2.1. Papildyti 1.57 papunkčiu:

„1.57. Dariaus ir Girėno g. 59-7 45,13 8796-8000-3019:0003“.

2.2. Papildyti 5.20 papunkčiu:

„5.20. Žalioji g. 3-19, Kvėdarnos mstl. 45,40 8797-2007-0010:0014“.

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 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 arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius

                                                                                                                                          

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)
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(sprendimo  projekto pavadinimas)

            1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šiuo sprendimo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti

ar išsinuomoti įstatymą ir pakeisti Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą, patvirtintą Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų

patvirtinimo“, papildant 1.102 ir 5.25 papunkčiais, nes Savivaldybė 2022 m. spalio mėn. nuosavybės

teise įsigijo 2 socialinius būstus.

Įsigytus nuosavybės teise būstus reikia įtraukti į Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto,

kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą ir jį papildyti 1.57 ir 5.20 papunkčiais.

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

projektas.

Sprendimo projektą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės

paramos skyrius.

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

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma, galiojančių Savivaldybės teisės aktų

keisti ar panaikinti nereikės.

             4. Laukiami rezultatai.

Bus įvykdyta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme

savivaldybių taryboms numatyta pareiga tvirtinti savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip

savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus.

5.Kokie šios srities aktai tebegalioja irkokiusgaliojančiusaktusbūtinapakeisti,papildyti

ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

              Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė  2022-11-15         Reda Aužbikavičiūtė
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