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Administracijos direktoriui

2019-11-11 Nr. SS-

DĖL NEPRIIMTO TARYBOS SPRENDIMO NR. T-408
Informuojame Jus, kad 2019 m. lapkričio 7 d. Tarybos posėdyje priimto Tarybos sprendimo
Nr. T-408 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T-291 ,,Dėl Šiaulių
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto
perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ perduoto per Teisės aktų informacinė sistemą (TAIS) nepriėmė ir atmetė.
TAR pranešime nurodytos atmetimo priežastis: tvarkos apraše neteisinga skyrių
numeracija (nėra 4 skyriaus), 1 ir 2 priedų žymose įrašyta „nuosavybės teise priklausančio ar
patikėjimo teise“, o sprendimo antraštėje nurodyta „nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo
teise“, (pranešimas pridedamas).
Nurodytos klaidos gali būti ištaisytos tik Tarybai priėmus naują sprendimą.

Mero patarėjas,
l. e. Tarybos sekretoriaus pareigas

Jūratė Trepkevičiūtė, tel. (8 41) 596 226

Arnas Ilgauskas
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