Projektas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO
PATIKĖJIMO SUTARTĮ, SUDARYTĄ SU A. KLIŠONIO KOMERCINE
FIRMA „INESA“
2022 m. kovo d. Nr. T1Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17 ir 18
punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Savivaldybės materialiojo ir
nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Plungės
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-14, 8.3 papunkčiu, siekdama
užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą ir medicinos paslaugų teikimą Plungės rajono Grumblių
kaime bei atsižvelgdama į A. Klišonio komercinės firmos ,,Inesa“ 2022 m. sausio 31 d. raštą Nr. 36,
Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pratęsti 2019 m. kovo 1 d. Plungės rajono savivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. BT602-16, sudarytą su A. Klišonio komercine firma „Inesa“, iki 2023 m. kovo 1 d.
2. Įgalioti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant Administracijos direktoriaus pavaduotoją su A. Klišonio komercine firma „Inesa“ pasirašyti
papildomą susitarimą dėl sprendimo 1 punkte nurodytos sutarties pratęsimo.
Savivaldybės meras

SUDERINTA:
Administracijos direktorius M. Kaunas
Protokolo skyriaus kalbos tvarkytojas A. Eidukaitis
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas V. Tumas
Savivaldybės gydytoja O. Gerulskienė
Sprendimą rengė Turto skyriaus vedėja Živilė Bieliauskienė

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO SKYRIUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO
PATIKĖJIMO SUTARTĮ, SUDARYTĄ SU A. KLIŠONIO KOMERCINE FIRMA „INESA“
2022 m. vasario 2 d.
Plungė
1. Parengto teisės akto projekto tikslai - pratęsti 2019 m. kovo 1 d. Plungės rajono
savivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. BT6-02-16, sudarytą su A. Klišonio komercine firma
„Inesa“, iki 2023 m. kovo 1 d. Vadovaujantis sudaryta sutartimi, bus vykdoma savivaldybės
savarankiškoji funkcija - pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, kuri yra reikalinga
Grumblių kaimo bendruomenei. Šios paslaugos teikiamos 120-140 asmenų. Patikėjimo teise
valdomos patalpos (21,96 kv. m) yra Grumblių mokyklos, esančios Atžalyno g. 9, Grumblių km.,
pastate, kurio bendras plotas – 411,17 kv. m. Paukštakių seniūno teigimu, ši paslauga yra reikalinga
Grumblių kaimo gyventojams.
2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Vykdoma 2019 m. kovo
1 d. sutartis Nr. BT6-02-16.
3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Bus užtikrintas
savivaldybės savarankiškos funkcijos vykdymas.
4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 6 straipsnio 17 ir 18 punktai, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas, Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnis,
Savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašo, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-14,
8.3 papunktis.
5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. Savivaldybės
biudžeto išlaidos patalpoms išlaikyti - ~134 Eur/metus (2021 m. duomenimis).
6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios,
priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Nereikės.
7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos
vertinimas. Korupcijos apraiškų pasireiškimo tikimybės nėra.
8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Plungės rajono
savivaldybės administracijos.
9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės
aktais) yra neskelbtina. Nėra.
10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi
būti išsiųstas. Plungės rajono savivaldybės administracijos Paukštakių seniūnijai, Buhalterinės
apskaitos ir Turto skyriams, savivaldybės gydytojui.
11. Kita svarbi informacija. Nėra.
12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas*
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