
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
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PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
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Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsniu ir Širvintų rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d.

sprendimu Nr. 1-252 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 153.17

papunkčiu,

Širvintų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė
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