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<Reg. data> Nr. <Reg.Nr.>
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, Panevėžio miesto savivaldybės turto
perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu,
patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-447,
atsižvelgdamas į Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m.
birželio 7 d. raštą Nr. S-97 „Dėl patalpų garažui“:
1. P e r d u o d u biudžetinei įstaigai Panevėžio miesto savivaldybės viešajai bibliotekai
(kodas 190431250) valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį iki 2027 m. liepos 1 d. Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patikėjimo
teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – 25,16 kv. m negyvenamąją patalpą (pastato, kuriame yra
patalpa, unikalus Nr. 2797-2002-2018, Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr.
23485/1697 patalpa pažymėta indeksu 9), esančią Laisvės a. 25B. Turtas skirtas įstaigos veiklai
vykdyti.
2. P a v e d u Savivaldybės administracijos darbuotojams Albertui Dragūnui ar Jolantai
Petrauskei pagal įgaliojimą Nr. 19-612(4.22.) parengti 1 punkte minimą panaudos sutartį, ją
pasirašyti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su sutarties vykdymu.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Panevėžio miesto savivaldybės
visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys), Panevėžio
apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo skundžiamų
veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo – Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstatymo nustatyta tvarka.
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