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Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Respubl
vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 ir 4
dalimis ir 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Varėnos rajono savivaldybės
ės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89
T
„Dėl
ėl Varėnos
Var
rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento“, 113 ir 130 punktais, Varėnos
nos rajono savivaldybės
savivaldyb taryba n u s p r e n d
ž i a:
Nustatyti Kontrolės
Kontrolė komitetui šiuos įgaliojimus:
1. Teikti Savivaldyb
avivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės
ės kontrolės
kontrol ir audito tarnybos
veiklos rezultatų.
2. Siūlyti Savivaldyb
avivaldybės tarybai atleisti Savivaldybėss kontrolierių,
kontrolieri kai yra įstatymuose
nurodyti atleidimo
imo iš valstybės
valstyb tarnybos pagrindai.
3. Svarstyti Savivaldyb
avivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitųų metų
met veiklos plano projektą ir
teikti pasiūlymus dėl jo papildymo ar pakeitimo.
pakeitimo Pasiūlymai dėll plano papildymo ar pakeitimo
teikiami raštu ir iki einamųjų
einam
metų lapkričio
io 5 d. plano projektas grąžinamas
gr
Savivaldybės
kontrolieriui tvirtinti.
4. Įvertinti Savivaldyb
avivaldybės kontrolėss ir audito tarnybos ateinančių
ateinan
metų veiklos planui
vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą
išvad dėl jų teikti Savivaldybėss tarybai.
tarybai
5. Svarstyti Savivaldyb
avivaldybės kontrolėss ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą,
jos pagrindu rengti ir teikti
ti Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldyb
avivaldybės turto ir lėšų naudojimo
teisėtumo,
tumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolėss ir audito tarnybos veiklos.
6. Siūlyti Savivaldyb
avivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą Savivaldyb
avivaldybės turto ir lėšų naudojimo
bei Savivaldybėss veiklos auditą,
audit teikti savo išvadas dėl audito rezultatų.
7. Svarstyti periodiškai (kartą
(kart per ketvirtį),
), kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolėss ir audito tarnybos ar savo iniciatyva
išklausyti institucijų, įstaigų
staigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybėss kontrolės
kontrolė ir audito tarnybos atlikto
finansinio ir veiklos audito metu nustatytų
nustatyt trūkumų ar teisės aktų pažeidimų
pažeidim pašalinimo, prireikus
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kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių arba Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo.
8. Dirbti pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų
pradžioje už savo veiklą atsiskaityti Savivaldybės tarybai jos nustatyta tvarka.
9. Nagrinėti iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės
administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikti dėl jų siūlymus Savivaldybės
administracijai ir Savivaldybės tarybai.
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