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Joniškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 10

straipsnio 8 dalimi, 12 straipsniu, Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d.

sprendimo Nr. T-93 „Dėl įgaliojimų suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriui“ 1.6 papunkčiu, Atstovavimo Joniškio rajono savivaldybei viešosiose įstaigose

taisyklių, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio

3 d. įsakymu Nr. A-318 ,,Dėl Atstovavimo Joniškio rajono savivaldybei viešosiose įstaigose

taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. A-345 ir

2016 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A-640), 3 ir 4 punktais ir apsvarsčiusi viešosios įstaigos

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro 2019 m.

finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Administracijos direktorė    Valė Kulvinskienė
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