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Prienų rajono savivaldybės tarybai

SPRENDIMO „DĖL ĮPAREIGOJIMO BALSUOTI VŠĮ KREPŠINIO SPORTO KLUBO
„PRIENAI“ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-08-16
Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:
Parengto sprendimo projekto tikslas – įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administracijos
direktorę Jūratę Zailskienę atstovauti Prienų rajono savivaldybei ir balsuoti „už“ visuotiniame VšĮ
Krepšinio sporto klubo „Prienai“ (toliau – Klubas) dalininkų susirinkime dėl UAB „Labas GAS“
priėmimo į dalininkus (4 dalys) ir dėl Klubo įstatų keitimo, sudarant kolegialų valdymo organą –
valdybą.
Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:
Šis sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 7
straipsniu, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu.
Laukiami rezultatai:

2
Prienų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą, bus pritarta UAB „Labas GAS“
priėmimui į Klubo dalininkus ir Klubo įstatų keitimui, sudarant Klubo valdybą.
Lėšų poreikis ir šaltiniai:
Sprendimo projektui savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.
Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:
Gautas Klubo raštas, kad bus kviečiamas visuotinis Klubo dalininkų susirinkimas. Prienų
rajono savivaldybė yra Klubo dalininkė, kuriai šiuo metu priklauso šešios dalys iš devynių. Viena
dalis suteikia vieną balso teisę dalininkų susirinkime.
Klubas pasirašė rėmimo sutartį su nauju generaliniu rėmėju UAB „Labas GAS“. UAB „Labas
GAS“ atstovai pareiškė norą dalyvauti Klubo valdyme ir tapti jo dalininkais. UAB „Labas GAS“
Klubo vadovui pateikė prašymą dėl priėmimo į dalininkus, kuriame jiems prašoma skirti 4 dalis,
įnešant 400 eurų dydžio piniginį įnašą. Klubo įstatų 5.4.3 papunktyje nurodoma, kad sprendimas dėl
naujų dalininkų priėmimo priimamas visuotiniame dalininkų susirinkime, todėl Prienų rajono
savivaldybės taryba turi įpareigoti asmenį atstovauti Savivaldybės tarybai visuotiniame Klubo
dalininkų susirinkime ir balsuoti sprendimo projekte nurodytais darbotvarkės klausimais.
Lyginamasis variantas:
Nepridedamas.
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