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Šiauliai
Šiaulių specialiojo ugdymo centras 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitoje asignavimų planas iš savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 395300 Eur ,
iš jų 6000Eur ilgalaikio turto įsigijimui, kuriuos specialiojo ugdymo centras per ataskaitinį
laikotarpį persikėlė iš taupomų kitų prekių ir paslaugų eilučių ir įsigijo kopmiuterius su programine
įranga.
Papildomai iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta asignavimų mokyklos teritorijos
aptvėrimui ilgalaikio turto asignavimų-10700Eur.
Moksleivio krepšelio iš valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas sudarė 403300Eur,
Valstybinės tikslinių dotacijų asignavimo planas sudarė 391200Eur , iš valstybės biudžeto skirta
lėšų pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui ( 1434)-5909Eur; darbo apmokėjimo
įstatymui laipsniškai įgyvendinti (1436)-5341Eur; darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti(1435)10400Eur; spec. programų asignavimų planas sudarė 27700Eur ir praėjusių metų įstaigos pajamų
lėšos (priemonė 30) 19650 Eur.
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo,
biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo 28.1punktu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
buvo pakeisti asignavimai pagal ekonominę klasifikaciją ,sumažinant sutaupytas lėšas ( socialinio
draudimo įmokų, komunalinių paslaugų)ir perkeliant lėšas į kitų prekių ekonominės klasifikacijos
eilutę.
2017m. pajamų už teikiamas paslaugas planą sudarė-30000Eur.Per ataskaitinius metus,
centras surinko ir į savivaldybės biudžetą pervedė-41000Eur įmokų už teikiamas paslaugas, gavo iš
savivaldybės ir per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 27700Eur tėvų įmokų už teikiamas paslaugas.
2017 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1572,66Eur.
Įsiskolinimą tiekėjams už prekes ir paslaugas- sudaro : komunalinės paslaugos –
1558,27Eur (šildymas – 1008,37Eur, elektra – 315,21Eur; vanduo-234,69Eur); ryšių paslaugos5,37Eur ir kitos paslaugos -9,02Eur.Tai skolos, kurių nepavyko teisingai įvertinti ir atsiskaityti su
paslaugų tiekėjais iki gruodžio pabaigos.
Debitorių –kreditorių sąrašas pridedamas.

Šiaulių specialiojo ugdymo centro gautinos sumos 5382,84Eur, gautinos įmokos už
vaikų išlaikymą įstaigoje.
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis nuo mokesčių už išlaikymą įstaigoje atleista 35
ugdytiniai. Iš jų 5 vaikai- 50proc. ir 30 vaikų- 100proc., iš jų 21 vaikas gyvena bendrabutyje).
Per ataskaitinius metus specialiojo ugdymo centras gavo paramos iš 2proc. pajamų
mokesčio-2476,57Eur.ir 50Eur paramos iš Žmonių su dauno sindromu asociacijos.
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