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Šiaulių miesto savivaldybės administracijai

2018Į

Nr. (15-3)-D8(E)Nr.

DĖL DOTACIJOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
Atsižvelgdami į 2018 m. rugsėjo 14 d. raštą Nr. S-2519, pažymime, kad vadovaujantis
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. D1-276 „Dėl aplinkos apsaugos
rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 22 punktu, vienam savivaldybės
projektui finansuoti gali būti skiriama ne didesnė kaip 100 000 eurų dotacija, todėl negalime didinti
Jums skirtos maksimalios dotacijos sumos. Primename, kad vidutinė dotacijos suma vieno būsto
prijungimui ne daugiau kaip 1000 eurų buvo viena pagrindinių sąlygų, nurodytų savivaldybėms,
teikiant paraiškas ir pasirašant sutartis šio projekto vykdymui.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamiesi 2018 m. liepos 10 d. / liepos 4 d.
Dotacijos teikimo sutarties dėl socialiai remtinų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo
infrastruktūros Šiaulių mieste Nr. UFS-2018-34-AARP/SŽ-817 6.1 punktu, sutinkame nutraukti
dotacijos teikimo sutartį ir prašome per 14 kalendorinių dienų nuo rašto gavimo grąžinti išmokėtą
pirmąją dotacijos dalį – 65 000 Eur į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sąskaitą Nr.
LT634010042400060063.
Grąžinus lėšas ir apie tai raštu informavus Aplinkos ministeriją, sutartis bus laikoma
nutraukta.

Aplinkos ministerijos kanclerė

Orinta Naudžiūnė, 8 706 63201, el. p. orinta.naudziune@am.lt

Vilija Augutavičienė
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