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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ

SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

2022 m. liepos 12 d.

Balbieriškis

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras vykdo kūrybinę, meninę ir pramogų

organizavimo veiklą. 

1. 2022 m. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro patvirtintas asignavimų planas –

95200,00 eurų. Iš jų savivaldybės lėšos – 94700,00 eurų., spec. lėšos – 500,00 eurų.  Gauta

asignavimų – 44337,01 eurų, panaudota asignavimų – 44299,16 eurų.

Asignavimų plano panaudojimo lyginamoji informacija:

Eil.

Nr.

Finansavimo

šaltinis

Praėjęs a/l

2021 06 30

Ataskaitinis

2022 06 30

Pokytis

proc.

Pokytis

Eur.

Pokyčio

priežastis

5SB

(08.02.01.08)

32706,52 44299,16 +35,4 +11592,64 Dėl MMA,

pareiginės algos

bazinio dydžio

 ir komunalinių 
paslaugų kainų 
padidėjimo.

4 LRVB

(08.02.01.08.)

377,18 0 2022 m.  lėšų 
nebuvo skirta

Iš viso: 33083,70 44299,16 +11592,64

2. Biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 2022 m. birželio 30 d. kitų paslaugų ir prekių

straipsnyje- 37,85 eurai.

Kitų lėšų likučiai banko sąskaitose: pavedimų lėšų sąskaita (paramos lėšos) –2842,87 eurai.



Kasos kultūros ir laisvalaikio centras neturi.

3. Kultūros ir laisvalaikio centras projektų nevykdo ir lėšų iš Europos Sąjungos fondų ir

kitos tarptautinės finansinės paramos negauna.

4. Kultūros ir laisvalaikio centro teikiamą 2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos

įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

4.1. Nr. 2- biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita;

4.2.  Priedas 9- mokėtinų sumų ataskaita;

4.3. Nr. 1- biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita.

5. Mokėtinas sumas iš savivaldybės biudžeto lėšų sudaro:

5.1. Darbo užmokestis darbuotojams –                    3967,08 eurai;

5.2. Pajamų mokestis nuo darbuotojų atlyginimų –  1035,72 eurai;

5.3. Socialinio draudimo įmokos –                            1603,08 eurai;

5.5. UAB „Bitė“ ryšių paslaugos –                                    9,96 eurai;

5.6. UAB Tele2 interneto paslaugos -                              9,80 eurų;

5.7. UAB Ralina už maisto prekes –                            106,99 eurai;

5.8. UAB Alvydo verslas už prekes -                              65,05 eurai;

5.9. komunalinės paslaugos:  

AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimas – 49,82 eurai;

UAB „Ignitis“ už elektros energiją –                                                         49,10 eurų;

Prienų rajono savivaldybės administracija rinkliava -                                  7,29 eurai;

UAB „Prienų vandenys“                                                                              18,45 eurai.

    Viso mokėtinos sumos –                                                                                    6922,34 eurai.

Direktorė                                                                                      Neringa Garmuvienė

 

Buhalterė                                                                                       Danutė Marcinkevičienė


