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Trakų rajono savivaldybės tarybai
Kopija
Trakų rajono savivaldybės merei Editai Rudelienei

TEIKIMAS
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 25 D.
SPRENDIMO NR. S1E-9 PAKEITIMO
2019 m. gruodžio 3 d. Nr. 1T-3
Trakų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2019 m. balandžio 25 d.
sprendimas Nr. S1E-9 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“
(toliau – Sprendimas) galimai neatitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo.
Sprendimo 1 punktu nuspręsta sudaryti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą (toliau –
Komitetas) iš 5 Savivaldybės tarybos narių frakcijų atstovų (po vieną iš kiekvienos frakcijos) ir
Savivaldybės tarybos narių grupės (Savivaldybės tarybos narių, nesusivienijusių į frakcijas)
atstovo (Vladyslavo Kravčuno). Pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį,
savivaldybės tarybos narių grupės atstovas į Kontrolės komitetą įeina tik tuo atveju, jeigu šią grupę
sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai. Pažymėtina, kad Savivaldybės tarybos narių
grupę sudaro tik 2 Savivaldybės tarybos nariai (Vladyslavas Kravčunas ir Voitechas
Vinskevičius), todėl šios grupės atstovas negali būti įtrauktas į Komitetą.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8
straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad Sprendimo 1 punktas galimai neatitinka
Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies, siūlau pakeisti Sprendimo 1 punktą ir jį išdėstyti
taip, kad Komitete nebūtų Savivaldybės tarybos narių grupės atstovo.
Vyriausybės atstovo teikimą Trakų rajono savivaldybės taryba turi apsvarstyti artimiausiame
posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, ir apie priimtą sprendimą
pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
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