
MOLĖTU VAIKI, SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI
Įmnnėx knans 100985737, Smilgų g. 4, Mnlėtni

2010 METU BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO
2013 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS

AIŠKĮNAMASIS RAŠTAS

2013 M. LIEPOS MEN. 00 D.
Nr. 1572018/56

LBENDROJIDALIS
LDuumcnys apie viesulo sekinriaus nubjekin parengusį biudžeto iš "jų sąmnins v)](llymu
ataskaitų.

Vlulctų vniku savmankiško gyvenimo namai (iaiinu . Ismign) ra biudžcline Istaiga.
ini-insuojnnia is Liemvos Rcspublikns valstybės ir Mnlėių saviwidybes biudzetų. kodas 190935737

Admsas: Smilgų g. 4. Moletai, I ielukos Respubl'
SicigcjaIrknnlmliuojmilis5Iijekms rnMoIsrnraiono avivaidy .

Pagrindinė veikla Kitu sincionnrine glnbos veikla“ Bc pagriudines veiklus isiuigu
užsiima paslaugu s 'eiimo, wc lines apsaugos ir kiiosc Isinignse pardavimu

Z.]nfunuucijaapie 07 programas t.y. socialinės atskirties mažinimo prngrainns biudžetu
idų sąmatos vykdymununka ui (10.04 01 01.).

Ši progamn ym ariansuoininn is R valsųbes biudžclo ir MolėIų smivaldybes
bIIIdžclu.

Iš Valstybes biudžeIu 2013 metų II ketvirčiui buvo skina 39200 Euin. Pc: araskaiiini
Iuikurarpi gaum u' panaudnm ns "mhm! sekančiai:

1 ragui sąmmą darbo “Zi-Imk: rui 03400 Eurų. nn. sirnipsniui „kriyii gauta
asignavimų 51400 Eurų. Knsines islaidos * 514400 Eurų. skinus lėšos pauandoms pilnai.

2. Pagal sninarą priskairymns500 dxaudimui skiria zoxoo Fin-n. guma * 20000 Eurų kasines
i. dos * 20800 Ein-i tus lešos panaiiriouis pilnai.

Iš savivaldybes biudzeio 20114 mein II keIVIIciui buvo skina 191000 Eurų. Per
umskniimi Iaikniarpį galiu: u panaurirnn Eslgnuvimų sekančia

1. Pagal samai-., darbo užmokesčiui skiria 115200 Eur šiam suaipsniui vykdyti gauta
asignmimų 03037 Enr xx cl Knsines iŠIaIdos - x3037 EuI xx ct.. SkII ius lešos nanandnuis
ncpiinni, kadangi už birželšiv menesi priskaičiuolas D\I isrnnknmas iki liepos nx d.

2. Pagul sąmatą prisknhymas son dinudiniui skina 35400 Fin n. Gnur 3541 Eul'ų 05 C\.
Kmines išIaidos 641 1311165 el.. Skinas lešos panaudulos ncpiinni aunngi priskaiunini
soc. dmudimui už bivželio menas, ya sumokami iki seknnčio mėn. 15 d..

3. Pagal sąmatą miiyii skina 22000 Euin. šian. snaipsnnn vykdyII gauta asignavimų 17403
Fur 63 a.. Kasmes laidos - 17403 Eur (53 c . Anuka nin laikoImpiopabaigai
nepanaudom lininisavimn, knanngi už birželio mėnciin muunirną saskaims yra išrašonwsmėnesiui „.is-iiiaigus, () apmokamos sekančiomėnc o pirmomis dlenlvmls

4. Pagal sm_mutą medikamentinis skina 1000 Eurų. am siraipsnini \)kdyn gnuin asignavimų
731 Eur 17 a Kasinss „kurios .7111 Eur 17 m.. Skinas finansdvimas panaudotas ncpiinni.
kadangi sinnnžėio VaIkų sergamumas, () ir saskaikis už biržplio menesi apmokamos
pirmomis sekančio menesio dienom
ragui sąmatą rranspono išlaikymui skiria 2100 Eurų. Gautai 1297 Eur 57 a.. kasines
išinidos * 1297 EuI 57 el . maangi uz yIIIs degalus biržsiio mėncs
pasibaigus mencsIuI, todel ir liko nepanaudotą skino finansai/nnn.

siniIn išraaomu



11.

12

Pagal sąmatą apinngai n— patalynei buvo skina 2000 Emųv Gauna * 94 Fur 20 c(._ kasines
išlaidos * 94 Eur 20 m.. šiam sliaipsniui skirma lėšl — maudolns ne pilnai, kadangi per šį
laikomipl nchluo pomikio nei apmugai nei patalynei g_ ..
Pagal sammą malel'iallolo luna paplastojo remonto lšlai nina buvo skina 900 Elm].m
alasknllinį laikularpi šių lėšų iamiaa nepaaaudoio. kadangi nebuvo palm-a šio anaipunn
išlaidų.
Pagal sąmala kva] lina kėlimui buvo skirm300 Eurų. Galimi 300 Eur, kasines išlaiaaa
, 300 Eur. Skini asignavimai panaudcli loo %.
Fuga! saniaią infoxmaclnlųwchnalogijll prekių ir pašlaugų įsigijimui buvo skiria: zoo buni.Gauiaf xx Fur 50 ogi kaelnės išlaidos * ss E 50 ct ' Pet atnekultinį laiknlarpi nebuvo
noieiklu šio straipsnio prekių ir paslaugų is

_ nui todėl liko dalis ncpannudolo
finansavimo.
Pagal sąmatą ūkinio invenwrinua )Slgiylmn išlaidoms bum skina 2100 Eum. (}aula
asignavimų *m; Eu: 07 c\.l Kasmės dos sudare * 1339 Eur07 (: nos lėšos
panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo poreikio isigyli nnuiu prekių, ko pasekoje dalis lesųllkn nepnnaunlnla.
Pagal sąmalą kitų pickių ir paslauga, įsigijimui buvo skirta 9000 Eurų. Gauta augnavinnix404 Eur 10 m.. Kasinė: ainas * 3404 Eur IO m ' Ka angi už paslaugas suteiktas pclhlvžello menesi saskaiuu lšrašnmos pnsibnigm menesi todėl ir liko dalls nepanaudotų
lešų.
Pagal sauniu; darbda 'u socialinei paramai pinigaia buvo skillu 400 turų Gaula
* 400 Eurų. Kaslnes išlaidnwou Eurų Sklnoslcšospanaudalas pilnai.

igunvlm u

/Direktoriauspavadllnlnja socialiniam darbui ” Į)drūl1€ Vilidacllovičieue/,/ŽX7'”7
via buhahere Iolanta Cr(ybcniene


