Projektas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RŪSIO PATALPOS SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE PLUNGĖS
RAJONO NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJAI
2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26
punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 14 straipsniu, Savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28
d. Nr. T1-14, 28.3 ir 31 punktais ir atsižvelgdama į Plungės rajono neįgaliųjų draugijos 2022 m.
kovo 31 d. raštą Nr. 01/22, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Leisti perduoti dviejų metų laikotarpiui nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. gegužės 2
d., panaudos teise Plungės rajono neįgaliųjų draugijai (teisinė forma - asociacija) jos nuostatuose
numatytai veiklai vykdyti Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje
negyvenamojoje patalpoje - Administracinės patalpos (registro Nr. 80/13592, unikalus Nr. 68935001-5018:0011, bendras plotas 420,43 kv. m), esančiose Vytauto g. 7-14, Plungės m., rūsio
patalpas plane pažymėtas indeksais: R-12 (10,16 kv. m) ir dalį R-11 (2,63 kv. m)., viso - 12,79 kv.
m, įsigijimo vertė – 1 786,12 Eur, likutinė vertė 2022 m. balandžio 30 d. – 847,46 Eur, finansavimo
šaltinis – Valstybės biudžeto lėšos, užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų
grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, bei
kitoms, socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę
integraciją.
2. Įgalioti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant –
Administracijos direktoriaus pavaduotoją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos
sutartį ir perdavimo –priėmimo aktą su Plungės rajono neįgaliųjų draugija.
.
Savivaldybės meras

SUDERINTA:
Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas
Turto skyriaus vedėja Živilė Bieliauskienė
Kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas
Sprendimą rengė Turto skyriaus vyr. specialistė Inga Daublienė

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO SKYRIUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL RŪSIO PATALPOS SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE PLUNGĖS RAJONO
NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJAI“
2022 m. balandžio 6 d.
Plungė
1. Parengto teisės akto projekto tikslai. Leisti perduoti dviejų metų laikotarpiui nuo 2022
m. gegužės 2 d. iki 2024 m. gegužės 2 d., panaudos teise Plungės rajono neįgaliųjų draugijai (teisinė
forma - asociacija) jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Plungės rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančioje negyvenamojoje patalpoje - Administracinės patalpos (registro Nr.
80/13592, unikalus Nr. 6893-5001-5018:0011, bendras plotas 420,43 kv. m), esančiose Vytauto g.
7-14, Plungės m., rūsio patalpas plane pažymėtas indeksais: R-12 (10,16 kv. m) ir dalį R-11 (2,63
kv. m)., viso – 12,79 kv. m, įsigijimo vertė - 1 786,12 Eur, likutinė vertė 2022 m. balandžio 30 d. –
847,46 Eur, finansavimo šaltinis – Valstybės biudžeto lėšos užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę
atskirtį patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio
sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo
vietų, bei kitoms, socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir
užsieniečių socialinę integraciją.
2. Teisės akto projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai. 2022 m. kovo 31 d. Plungės
rajono neįgaliųjų draugija kreipėsi į administraciją dėl rūsio patalpos suteikimo panaudos
pagrindais. Vadovaujantis Savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo 31 punktu Plungės rajono savivaldybės taryba sprendžia dėl
panaudos suteikimo, todėl Administracija parengė sprendimo projektą dėl turto, perdavimo valdyti
panaudos pagrindais Plungės rajono neįgaliųjų draugijai.
3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Efektyvesnis pastato panaudojimas ir pagalba neįgaliesiems ar kitiems socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims.
4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Siūloma leisti dviejų metų laikotarpiui
perduoti rūsio patalpas panaudos teise valdyti Plungės rajono neįgaliųjų draugijai.
5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. Nėra.
6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios,
priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Nėra.
7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos
vertinimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybių nėra, korupcijos vertinimas neatliekamas.
8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Plungės rajono
neįgaliųjų draugijos prašymu.
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 neįgaliųjų draugijai.
11. Kita svarbi informacija. Nėra.
12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. (Pagrįsti, kokios galimos
teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų
pasekmių būtų išvengta).*
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