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Taurages rajono savivaldybes tarybai
Taurages raj ono savivaldybes merui

REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ISTATYMO 14 STRAIPSNIO
DALIES 8 PUNKTO IR 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 7 PUNKTO IGYVENDINIMO
2017 m. sausio 10 d. Nr. 6-

4

/:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo (toliau - {statyrrras) 14 straipsnio 4 dalies
punkte
8
nustatyta, kad Kontroles komitetas dirba pagal savivaldybes tarybos patvirtint4 veiklos
programQ ir kiekvienq metq pabaigoje uZ savo veikl4 atsiskaito savivaldybes tarybai.
{statymo 16
straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyta, kad Kontroles komiteto veiklos programos tyirtinimas priklauso
Simtinei savivaldybes tarybos kompetencij ai.
fstatymo 14 straipsnio 2 dalyje inter alia nurodyta, kad Kontroles komiteto igaliojimus
savivaldybes taryba nustato atsiZvelgdama i {statymo 14 straipsnio 4 dali. Kornitetq darbo tvarka
nustatoma savivaldybes tarybos veiklos reglamente. Taurages rajono savivaldybes tarybos 2015 m.
geguZes 28 d. sprendimu Nr. 1-133 patvirtinto Taurages rajono savivaldybes tar.ybos veiklos
reglamento I44.8 papunktyje nurodyta, kad Kontroles komitetas dirba pagal tarybos patvirtint4 veililos
program4 ir kiekvienq metq pabaigoje uZ savo veikl4 atsiskaito tarybai. Ataskait4 teikia Kontroles
korniteto pinnininkas arba jo pavaduotojas.
i

Vyriausybes atstovo Taurages apskrityje tarnyba nustatd, kad Taurages rajono
savivaldvbes tarybos Kontroles komitetas fi. 2016 m. veikl4 savivaldybes ta.rybai neatsiskaitd, 6
Taurages rajono savivaldybes taryba Kontroles komiteto 2017 m. veiklos programos iki Siol
nepatvirtino.
AtsiZvelgdama i tai, kas iSdestyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybir4
administracines prieZirlros istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

reikalaujuneatideliojantigyvendintiLietuvosRespublikosvietossavivaldosistatymo
14 straipsnio 4 dalies 8 punkto ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto nustatytus reikalavimus ir
artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per 1 menesi nuo reikalavimo gavrmo
dienos):

UZtikrinti, kad Kontroles komitetas atsiskaitytq savivaldybes tarybai fi,2016 m. veikt4.
2. Fatvirtinti Kontroles komiteto 2017 m. veiklos program4.
Apie priimt4 sprendim4 praSau prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienr4 nuo jo priemrmo
1.

dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq admirListracines prieZir.iros
4
istatymo straipsnio 9 dalyje nustatltus reikalavimus, meras artimiausiame savivaldybes tarybos

posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais
ir
reikalavimais.
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