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[BENDROJI DALIS
LDunmenyx upie Viešoji- seuur'ueus subjektu parengusi biudžetu išlaidų sąmnms .ykdymu
ataskzit .„Moletų vaikų savarankiško g>ienimo mumi (toliau . Ismiga) ym luudžeunc isuiga,
fmanšleanm iš Lietuvos Respublikos valstybėsl Moletu mvivlll es biudžetukedas [90985787

Adresas; Smilgų g. 4, Moleiai. eluves Respubli
Slelgejū li'kolillulillolalllis subiekues ym Moletu (alone s 'lvaldybė
Pagrindine veikl-a „Kila ieuarine glubos veikla“. Bc paglindiuės Velklos isvaigaužsiima paslaugu ielimo. soeiullnes apsaugos il'kiwsc įsiuigese pardaiimu

Lluiurmaeiju apie ln prugmmns„. socialinė» unikinies maž'
išlnidų xąmutpx vykdy mu ataskaitą (ĮDAMJHm.).

Si piogmmu ym finansuojama iš LR valstybės bludželc „ Mulelų savivaldybes

u programos biudžeto

biudžeto.
Iš valsubes bindželo 2013 metų l ketvirčiui buvo skiriu 44000 Eurų Per amskauini

laikomi-pj gauta ir punaudeia aslgnuvunu sekm ai;
1 p, alsamaųdarbo užmokesčiui skina 34200 Euių. Šiam sunipsuiuivykdyii mum

as šnavlmll 34on Emu. Kasmes lslaldūs 34200 Eul u. Skinas lešns panaudutas pilimi.z. Pagalsąmalų vrlskail)mflssoc ili—uudimui kina numo Eurų, gauta 10400 kuru., aslnesišleidus * 10400 Fulu Skirlns leses punnudeins 'lnni.
Iš savivaldybes biudžeto 20 | 8 metų l kehllčlui buvo skina xouou Fluų Pcr

uuskaiiiuį laikotarpi gama „ pžumudm' lsignaw'mų sekan .
l Pelgxl szunauldarbxv užmekesuui skin- 53100 Eurų. mm suni lliuh'ykdyll gautaAsigna 'mu 20631 Ėlu' oz „. Kasilles laidoefZOell EurOch. Skinnslešospmaudems' ,kndangl už kovo inenesip ka luotas ].)“ išmokamas iki halarldzin 03 A..
2 Pagal .4matą priskaitymus se dl min-„ skina 16100 l-įum Gnul 65 Eurų 55 a.Kasimaslslaidnuf5765EurS CL l'rluslcšmpallaudolosnepiln .luusugipiiskailymnisoc. dmildimlli \lž kovo menesi ym sumokami iki sekančio men. 15 d..3 Pnual samauimiub- i skillu mono Emil mstmipslllul vykdpi gauiaasigumimu 8859F\li' 39 ei . Kasines luiuus * 8359 Eur 39 ct Aiaskniilnie la kumpin pabalg"nepenuudmo nnemsavnno,kadmgillnkov menesio maitinimą saskzdtos '

mellcsmi pnsihulgus, „ npmslumos sekau meuesiu pirmomis dienomis4. Pagal. mam medikamentinis skina 500 Enlų. Šiam suaipsmui „km gliumusimavimuzoo Eurų. Kusincs išlaidoszQO Eurų. Skinas finansavimas perimdama nepilnul. kadangikm menesi euinuyejo Vaikų sergamumas ir liko nepuuudm linunsavima.
>. Pagal samana uanspenu išlaikymui skins luoo turi.. (mumi-184 Eur 22 m. knsinesišlaidosfth-i Ėul""ct.Killlallgl'uz,lslgyiusdegallltkūvnmellcsj sąskauu . mapusihnigusmenesi-„', iedel ir liLo ncpmlalldolaskirto anunsnvime.6 Pagal sąmaų api-.iiigai „paraunei buv kinasoo L\uų. nium 794 Luv20cl. kasinesišlaidos' 94 LurZDc .Siam suaip skimslesns panaudolos ne pilnui, kadangi pe! silaikntalpį nebuvo por kio nei aprangai nei paialynei įsigyti .

'

ašumos



7 Pagal sąmatą materialiojo tuno pupzasmjo lemūmo išlaidoms buvu skirta zoo Eurų Per
- askmtlrų laikomml šiu Icšų Nanga nepanaudojo, kadangi nebuvo pniino šiu simipsnlo
laidų.

sv Pagal sąmatą kvalifikacijas kėlimui buvo !; ta zoo Fun; Gautai ll7 Eur 37 „ kasinesišlaidos * l l7 Eur 37 a.. Šiam suni 'ui akim] lėšų isiaign pilnai nepanaudojo, kadangišian laikniarpin neiyka darbunmlams reikalingi kvalinkaciins kėlimui tinkami mokymui maemmaml
9. Pagal ęnmnlą ūkinin invenlounus lg“ ne išlaidoms buvo skirta soo Linn Glima

asignavimų , 372 Eur 47 ctv. KaSmes Islaldm sudarė , 372 kur 47 CL Skinas lcšon
panaudotus nepilnai kadnngi ncbuvu poreikiu įsigyti naujų prekių, ko pasekoje dalia lešuliko nepanandnia -

10 Pagal šąmmą kitų prekių i! paslaugų islgijimui buvo skina 4000 Linn Gauta asignavimų *343»: Eu! su cl Kasines išlaidi * 3478 Eu. % cl. Kadangi už paslaug“ nueina; per kovomenesi sąskaitos (šias m pasibaigusmene ui todel i! liko dalis ncpannadnln lašų.l | Pagal sąmata dmbdm ių „\ 'lalinei paramai pinigais buvo ęlana 200 Fun]. (hmm asignavimų* zrm Ėunl. Knsincs išlaidos , zoo Eurų. Sklrms lešos„manaw pilna .
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