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2015 metais Marijampolės Savivaldybės Tarybos Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas
surengė septynis posėdžius. Tarybos narių, priklausančių šiam komitetui, lankomumas labai geras.
Buvo keletas atvejų, kai nariai informavo apie negalėjimą dalyvauti posėdyje, dėl pateisinamų
objektyvių priežasčių.
2015 metų balandžio 28d. buvo sudarytas naujos sudėties 8-ojo šaukimo Marijampolės
savivaldybės tarybos Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas. Jo nariais tapo: A. Venslauskas, D.
Kemeraitis, K. Podolskis, M. Ražinskas ir A. Vyšniauskas. Komiteto pirmininku išrinktas A.
Venslauskas.
Visuose komiteto posėdžiuose buvo svarstomi tarybos posėdžių sprendimų svarstymams
pateikti klausimai, kurie aktualūs Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetui. Taip pat buvo svarstyti
bendri miestui ir miesto bendruomenei aktualūs klausimai, tokie kaip: leidimas atlikti kasinėjimo
darbus Marijampolės savivaldybės viešojoje teritorijoje, pritarimas daugiafunkcinio sporto
komplekso investicijų projektui ir kiti. Ypatingai didelis dėmesys buvo skirtas daugiabučių
renovacijos problemų sprendimui.
2015 metais buvo svarstoma nemažai klausimų dėl savivaldybėje esančių žemės sklypų
detaliųjų planų pateikimo.
Komiteto posėdžių metu buvo nagrinėjami ir kiti išskirtinai svarbūs, savivaldybės veiklą
įtakojantys klausimai, o taip pat siūlomi šių klausimų sprendimų įgyvendinimo projektai:


Dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo;



Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo;
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Dėl 2016 metų žemės ir nekilnojamo turto mokesčių tarifų nustatymo;



Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotų teritorijų programos projektui;



Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų įtraukimo į privatizavimo
objektų sąrašą.



Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą;



Dėl naudojimosi didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis
aptarimo ir patvirtinimo;



Dėl Marijampolės savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metų
sąmatos pavirtinimo;



Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ 2015m. papildomo investicijų
plano suderinimo;

Komiteto posėdžių metu buvo sudaromos galimybės pasisakyti visiems komiteto nariams.
Komitetas glaudžiai bendradarbiavo su savivaldybės administracija, administracijos direktoriumi,
departamentų direktoriais, specialistais. Posėdžiai vyko dalykiškai ir sklandžiai.

Komiteto pirmininkas

Artūras Venslauskas

