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Šiauliai
Šiaulių specialiojo ugdymo centras 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitoje asignavimų planas iš savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 296200 Eur ,
Papildomai iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta asignavimų mokyklos teritorijos
aptvėrimui ilgalaikio turto asignavimų-10700Eur., kuriuos įstaiga ir panaudojo per ataskaitinį
laikotarpį. Moksleivio krepšelio iš valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas sudarė 290700Eur,
Valstybinės tikslinių dotacijų asignavimo planas sudarė 293200Eur , iš valstybės biudžeto skirta
lėšų pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui ( 1434)-2800Eur; darbo apmokėjimo
įstatymui laipsniškai įgyvendinti (1436)-3885Eur; darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti(1435)7700Eur; spec. programų asignavimų planas sudarė 20800Eur ir praėjusių metų įstaigos pajamų
lėšos (priemonė 30) 19650 Eur.
2017 m. rugsėjo 30 d. Šiaulių specialiojo ugdymo centro gauti asignavimai iš
savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 286200Eur , iš valstybės biudžeto gauti asignavimai 573300Eur,
iš jų mokinio krepšelio 290300Eur ir valstybės dotacijos 283000Eur, spec. programų gauti
asignavimai sudarė 12300Eur ir praėjusių metų pajamų lėšų -19650 Eur.
2017 m. rugsėjo 30 d. iš mokinio krepšelio biudžeto gautų asignavimų likutis
9787,54Eur. Valstybės tikslinės dotacijos gautų asignavimų likutis 20679,54Eur, Savivaldybės
biudžeto gautų asignavimų likutis- 7290,13Eur.
Mokinio krepšelio lėšų likutį sudarė nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui
6355,42Eur; ir socialiniam draudimui- 2321,21; spaudiniams-26,92Eur; kvalifikacijos kėlimui32Eur;kitoms prekėms-451,99Eur ir kitoms paslaugoms-600Eur.
Asignavimai prekėms ir paslaugoms iš visų šaltinių likę nepanaudoti iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos , bus panaudoti per sekantį laikotarpį.
Valstybės dotacijų lėšų likutį sudarė nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui10842,58Eur;socialiniam

draudimui-3742,38Eur;

ryšių

paslaugoms-71,07Eur;

transporto

išlaikymui-1469,05Eur;aprangai ir patalynei-125,44Eur; kitoms prekėms-3481,98Eur; kvalifikacijos
kėlimui-114Eur ir kitoms paslaugoms-833,04Eur.
Savivaldybės biudžeto asignavimų likutį 7290,13Eur sudarė lėšos darbo užmokesčiui2776,86Eur; socialiniam draudimui-1425,01Eur;aprangai ir patalynei-212,42Eur;kitoms prekėms-

258,91Eur;ilgalaikio turto einamajam remontui-406,76Eur; komunalinėms paslaugoms – 906,30Eur
ir kitoms paslaugoms-1303,87Eur.
2017 m. rugsėjo 30 d. spec. programų ( 30 priemonės) gautų asignavimų likutis
2097,05Eur. Likutį sudarė nepanaudotos lėšos kitoms prekėms ir paslaugoms, kurios bus
panaudotos spalio mėnesį.
2017 m. rugsėjo 30 d. Šiaulių specialiojo ugdymo centre atleista nuo mokesčio už
maitinimą 28 vaikų, iš jų 50 % atleistų nuo mokesčio – 3 vaikai ,100 % atleistų nuo mokesčio –
25 vaikai

(tame skaičiuje 19 gyvena bendrabutyje). 11 ugdytiniai atleisti nuo mokesčio už

išlaikymą.
2017 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų

sumų

likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

5157,37Eur.
Įsiskolinimą tiekėjams už prekes ir paslaugas- sudaro : mityba- 2840,12Eur;
komunalinės paslaugos –895,176Eur (šildymas – 148,60Eur, elektra – 540,06Eur; vanduo206,51Eur); ryšių paslaugos-53,35Eur;kitos prekės- 85,40Eur;transportas-474,55Eur;spaudiniai355,36Eur ir kitos paslaugos -453,42Eur.
Debitorių –kreditorių sąrašas pridedamas.
Šiaulių specialiojo ugdymo centro gautinos sumos 5824,64Eur, gautinos įmokos už
vaikų išlaikymą įstaigoje.
2017 m. rugsėjo 30 d. gauta įmokų už teikiamas paslaugas- 28386,51Eur. Pervesta į
savivaldybės biudžetą-28000Eur. Ataskaitinio laikotarpio įmokų planas(20800) viršytas 7200Eur.
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