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veiklos ataskaita uil20lS metus

2015 metais kovo menesibaige savo darbo septintosios kadencijos miesto taryba,kurioje man

buvo patiketos finansq ir ekonomikos komiteto pirmininko pareigos. Baigiantis kadencijai

komitetas posedZiavo septynet4 kartq. Buvo aptarti 42 tarybos sprendimq projektai, del kuriq,

tarybai bt[''o pateiktos komiteto iSvados. Dalyvavau visuose besibaigiandios kadencijos tarybos

posedZiuose. Prie5 tviftinant 2015 metq biudZet4, kaip ir numatyta mDsq veiklos reglamente, teko

dalyvauti visq tarybos komitetq posedZiuose, svarstant 5i sprendimo projekt4 bei paruo5ti i5vadas ir

rekomendacijas rniesto tarybai, del biudZeto tvirtinimo.

2015 metq pavasari dar dalyvavau ir senosios tarybos kolegijos posedZiuose, bei Klaipedos

universitetines ligonines ir Klaipedos autobusq parko stebetojq tarybq darbe, kuriose vykdZiau Siq

tarybq pinnininko pareigas.

Savo veikl4 vykdZiau vadovaudamasis LR savivaldos istatymu, bei tarybos veiklos

reglamentu . 2015 metq kovo m6nesi, ivykus rinkimams i naujosios kadencijos miesto tarybq,

klaipediediq valia, a5tunt4 kart4 tapau Klaipedos miesto tarybos nariu. I miesto taryb4 buvau

iSrinktas pagal visuomeninio rinkimo komiteto ,,Klaipeda" s4raS4. 2015 metq balandZio menesi

priemiau siulym? prisijungti prie socialdemokratq frakcijos miesto taryboje.2015 metq balandZio

l4 dien4 PasiraSydamas miesto tarybos nariq koalicijos sutarti, tapau Sios valdandiosios koaliciios

nariu.

Nau.iosios tarybos kadencijai vel pasirinkau darb4 finansq ir ekonomikos komitete, o 2015

metq gegtrzes l-J dien4 posedyje mero siulymu, komitetas patikejo man Sio komiteto pirmininko

pareigas. o tuo padiu tapau miesto tarybos kolegijos nariu.



2015 metais dalyvavau visuose tarybos bei finansq ir

pateisinamq, susijusiq su darbine veikla, prieZasdiq 2015

posedZius.

ekonomikos komiteto posedZiuose Del

metais praleidau tris tarybos kolegijos

Mano vaclovau.jamos naujosios kadencijos finansq ir ekonomikos komitetas 2015 rnetais

posedZiavo 20 kartq. Kornitete mano iniciatyva buvo iSklausyta inform aclja apiebiudZeto vykdymo

eig4, apie projektq, finansuojamq Europos s4jungos strukturiniq fondq lesomis, vykdymo eig4 bei

visq leSq isisavinimo 2015 metais perspektyv4.

Tarybos posedzio metu. aktyviai dalyvavau diskusijose svarstant aktualiausius darbotvarkes

klausimus.

Visais lupirnais klausinrais miesto gyventojams esu pasiekiamas tel. g6g740024 arba

elektronin iu pa5tu r..taraskevicius@klaipeda.lt
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