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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2013-08-28 SRENDIMO NR. TS IV(30)-1959 1 IR 2
PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2021 m. sausio
d. Nr.
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
atsižvelgdama į 2020-11-16 Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų auditų rezultatų apibendrinimo
ataskaitą Nr. YE-9 „Savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Pripažinti netekusiais galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2013-08-28 sprendimo Nr.
TS IV(30)-1959 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Jankų kaime, Ąžuolų g. 4-2, panaudos“ 1 ir 2
punktus.
2. Įgalioti:
2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą dėl 2013-09-05
Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Nr. S-218, sudarytos su UAB „Jūsų sveikata“,
nutraukimo;
2.2. Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėją
pasirašyti šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodyta sutartimi perduotų negyvenamųjų patalpų
priėmimo-perdavimo aktą.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2013-08-28 SRENDIMO NR. TS IV(30)-1959 1 IR 2
PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2021-01-13
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18
straipsnio 1 dalis.
Sprendimo projekto rengimo priežastis: Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2013-08-28
sprendimu Nr. TS IV(30)-1959 uždarajai akcinei bendrovei „Jūsų sveikata“ pagal panaudą
dešimčiai metų perdavė negyvenamąsias patalpas, esančias Ąžuolų g. 4-2, Jankų k., Jankų sen.,
Kazlų Rūdos sav. Vadovaujantis minėtu sprendimu su UAB „Jūsų sveikata“ buvo sudaryta 201309-05 Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis Nr. S-218.
2020-11-16 Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų auditų rezultatų apibendrinimo
ataskaitoje Nr. YE-9 „Savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas“, kurią parengė LR valstybės
kontrolė, nustatyta, kad 2013-08-28 sprendimas Nr. TS IV(30)-1959, neatitinka tuo laikotarpiu
galiojusių teisės aktų nuostatų ir UAB „Jūsų sveikata“ neturėjo teisės gauti panaudos pagrindais
valdyti savivaldybės turtą.
Vadovaujantis tuo laikotarpiu galiojusiais teisės aktais, savivaldybės turtas pagal panaudą
galėjo būti suteiktas šiems subjektams:
1. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms
atstovauja valstybės ar savivaldybių institucija, arba viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms
Švietimo ir mokslo ministerijos leidimus (licencijas) mokyti, ir viešosioms įstaigoms,
tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
2. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
3. labdaros ir paramos fondams;
4. asociacijoms ir politinėms partijoms;
5. valstybės ir savivaldybių įmonėms, organizuojančioms orlaivių skrydžius bei
eksploatuojančioms oro uostus;
6. kitiems subjektams, jei tai nustatyta įstatymuose arba tarptautinėse sutartyse.
Sprendimo tikslas: Pripažinti netekusiais galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2013-0828 sprendimo Nr. TS IV(30)-1959 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Jankų kaime, Ąžuolų g. 42, panaudos“ 1 ir 2 punktus.
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Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, priėmus šį sprendimą
galiojančių teisės aktų pakeisti nereikės.
Projektas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.
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