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Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento
Strateginio planavimo ir finansų skyriui
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-04-12 Nr.S-139
Šiaulių Salduvės progimnazijos 2019 m. kovo 31d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje
asignavimų planas iš savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 61000Eur, moksleivio krepšelio iš valstybės
biudžeto lėšų asignavimų planas sudarė- 168100Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų iš savivaldybės biudžeto- 58400Eur, iš mokinio
krepšelio lėšų- 168100Eur.
Vykdant ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programą, per ataskaitinį laikotarpį panaudoti
mokinio krepšelio asignavimai-164998,29Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimų panaudota55529,00Eur. Liko nepanaudotų asignavimų iš savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio eilutės774,25Eur;socialinio draudimo įmokų eilutės- 282,81Eur;ryšių paslaugų- 66,16eur;komandiruočių
išlaidų- 63,78Eur;ilgalaikio turto remonto-565,20Eur;komunalinių paslaugų-1116,12Eur ir kitų prekių
ir paslaugų įsigijimo-4,63Eur.
Didžiausias asignavimų likutis liko komunalinių paslaugų eilutėje, netiksliai įvertinus
komunalinių paslaugų sąnaudas kovo mėnesiui. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos jau antrojo
ketvirčio pradžioje įsiskolinimams dengti.
Nepanaudotus mokinio krepšelio asignavimus sudaro socialinio draudimo įmokų eilutė520,34Eur;kvalifikacijos kėlimo išlaidų eilutėje- 765,50Eur;informacinių technologijų prekių ir
paslaugų eilutėje-675,63Eur ir kitų prekių ir paslaugų eilutėje-1152,20Eur.
Nepanaudoti asignavimai liko , neįvertinus ataskaitinio laikotarpio sąnaudų ir bus panaudotos
antrąjį ketvirtį.
Per pirmąjį metų ketvirtį gauti ir panaudoti asignavimai iš praėjusių metų pajamų už teikiamas
paslaugas likučio (30Priemonės)-738,63Eur.
Asignavimai panaudoti padengti maisto tiekėjų įsiskolinimui.
Asignavimų planas už atsitiktines paslaugas (32Priemonė) 2019-03-31 sudarė 24700Er.Gauti
asignavimai-14300Eur , panaudoti asignavimai- 13309,21Eur.
2019m. kovo 31d. gauta už atsitiktines paslaugas-18057,12Eur, į savivaldybės biudžetą pervesta18300Eur.
Mokėtinos sumos 2019m. kovo 31d.-Eur.38848,88.
Didžiausią įsiskolinimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė skola iš darbo užmokesčio
eilutės- 28744,65Eur. tai gyventojų pajamų mokestis- 11635,32Eur; socialinio draudimo mokestis iš
darbuotojo lėšų-13907,66Eur(MK) ir 3073,80Eur(SB).Šis įsiskolinimas susidarė dėl negauto
finasavimo progimnazijos valdymo personalo ir mokinio pagalbos specialistų atlyginimams.
Kitas mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, suteiktas kovo mėnesį.
Debitorių- kreditorių sąrašas pridedamas.
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