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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26

punktu, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai

neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022

m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T1-163 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos

pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.1 papunktį,

atsižvelgdama į Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos 2022 m. gruodžio 1 d. prašymą „Dėl panaudos

sutarties sudarymo“, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos

skyriaus 2022 m. lapkričio 8 d. raštą Nr. AB6-805 (7.13.) „Dėl automobilio turto vertės“, Šilalės

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

1. Perduoti Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungai 10 metų pagal panaudos sutartį jos įstatuose

numatytai veiklai (teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas neįgaliesiems) vykdyti Šilalės

rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės

administracijos patikėjimo teise valdomą turtą: automobilį NISSAN QASHQAI, pagaminimo metai

2016, identifikavimo numeris SJNFEAJ11U1855214, įsigijimo vertė – 14 500,00 Eur, likutinė vertė

(2022-11-30) – 14 365,74 Eur.

2. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Savivaldybės

turto panaudos sutartį ir Savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį,

perdavimo–priėmimo aktą su Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininku dėl šio sprendimo 1

punkte nurodyto turto perdavimo.

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 įteikimo suinteresuotam

asmeniui dienos.
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