ALYTAUS R. ŪDRIJOS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 20, Ūdrijos k. Alytaus r. LT-64372 Tel./faks. (8 315) 61132, el.p. udrijos_mokykla@takas.lt
atsiskaitymo sąskaita LT084010040900101068 AB DNB banko Alytaus skyrius, kodas 40100
duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190241653

2016 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS
RAŠTAS
2017-01-12
Alytaus r. Ūdrijos mokykla-daugiafunkcis centras (toliau – mokykla) yra savivaldybės
biudžetinė įstaiga, kodas 190241653
Adresas: Vytauto g. 20, Ūdrijos kaimas, Alytaus rajonas.
Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus rajono savivaldybė.
Mokyklos veiklos rūšys: pradinis, pagrindinis, specialusis ugdymas ir neformalus mokinių
švietimas.
Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą
banke. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais,
administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir mokyklos
nuostatais.
Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinius.
Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 29.
2016 m. gruodžio mėn. 31 d. biudžetinėje sąskaitoje LT084010040900101068 banke
piniginių lėšų likutis savivaldybės biudžeto 0 (nulis)
2016 m. asignavimų planas, įskaitant patikslinimus yra 2216000 eurai, iš jų:
-Mokinio krepšelio – 133300 eurai.
-Savivaldybės biudžeto – 72600 eurai.
-Deleguotų funkcijų ( mokinių nemokamas maitinimas)-12000 eurai.
-Mokinių pavėžėjimas – 700 eurai.
- Minimalios algos didinimui -1900 eurai.
- Švietimo centruotos priemonės 1100 eurai.
Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos per 2016 m. IV ketv. Sudarė 215297,67 eurai.
Palyginus gautus asignavimus ir kasines išlaidas su ataskaitinio laikotarpio planu sumos neviršija
patvirtintų planų.
Mokėtinų sumų (kreditorinis įsiskolinimas) 2016 m. gruodžio 31 d. yra 86,46 eurų iš jų
vykdymo terminas daugiau kaip 45 dienos nebuvo. Įsiskolinimas kuris susidarė 2016 m. IV ketv.
Pabaigai bus apmokėtas sutartyje numatytais terminais.
Gautinų sumų (debetinis įsiskolinimas) metų pradžiai buvo 277,91 eurų, ketvirčio pabaigai
837,05 eurų.
Mokytoja,
vykdanti direktoriaus funkcijas
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