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JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIS „VYTURĖLIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2022 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  RINKINIO

Joniškis

2023 m. sausio mėn. 6  d.

Vaikų darželis „Vyturėlis“ pirmuosius ugdytinius priėmė 1984 metų gegužės mėnesį.

Juridinio asmens kodas 190550347. Šiuo metu darželį lanko 135 vaikai. Įstaigoje veikia 8 grupės:

1. 2 - ankstyvojo ugdymo;

2. 4 - ikimokyklinio ugdymo;

3. 1 - mišri (priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo);

4. 1 - priešmokyklinio ugdymo

     Darželyje dirba  19 pedagogų ir 20 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

1. Finansavimo šaltinis – Biudžeto pajamos:2022 metams asignavimų planas yra 401 500 eurų. 

IV-am ketvirčiui asignavimų planas 401 500 eurų, gauta – 401 500 euro ir panaudota – 401 500

euro.

2. Finansavimo šaltinis – Biudžeto pajamos: Pedagogų, išlaikomų iš valstybės biudžeto lėšų,

darbo užmokesčiui 2022-01-13 įsakymas Nr.

V-71 SV(VB) 16 400 eurų. IV-am ketvirčiui asignavimų planas 16 400 eurų gauta – 16 400 eurų ir

panaudota – 16 400 eurų.

3. Finansavimo šaltinis – Biudžeto pajamos :

Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokyklinam ugdymui iš valstybės biudžeto lėšų 1611

euro. Gauta ir panaudota 1611 euro.

4. Finansavimo šaltinis – Tikslingos mokinio krepšelio dotacijos mokymo lėšoms finansuoti:

2022 metams asignavimų planas yra 261 300 eurų. IV-am ketvirčiui asignavimų planas 261 300 eurų,

gauta -  261 300 eurai ir panaudota –261 300 eurai.

5. Finansavimo šaltinis - Biudžetinių įstaigų pajamos:

2022 metų asignavimų planas yra 41 000 eurų. IV-am ketvirčiui asignavimų planas – 41 000 eurų,

gauta 40 068,65 eurų, panaudota asignavimų 40 068,65 eurų.

6. Finansavimo šaltinis - Biudžetinių įstaigų pajamos

2022 metų asignavimų planas yra 300 eurų. IV-am ketvirčiui asignavimų planas – 300 eurų, gauta

300 eurų, panaudota asignavimų 300 eurų.

7. Finansavimo šaltinis – Socialinė tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto. Kitos:

2022 metams asignavimų planas yra 8 700eurų. IV-am ketvirčiui asignavimų planas – 8 700 eurų,

gauta – 7622,70 eurų, panaudota – 7622,70 eurų.

8. Finansavimo šaltinis – Ukrainos vaikų ugdymui iš valstybės biudžeto. Kitos:

2022 metams asignavimų planas yra 1465 eurai. IV-am ketvirčiui asignavimų planas – 1465 eurai,

gauta – 1465 eurai, panaudota – 1465 eurai.

Banko sąskaitų likučiai :

a) valstybės biudžeto lėšų  liko  0 eurų,

b) savivaldybės biudžeto lėšų likutis 0 eurai;

c) biudžetinių (pervedamų į savivaldybės biudžetą) įstaigų pajamų 399,03 eurai;

d) 1,2 proc. paramos lėšos  2 232,32 eurai.

Pajamų įmokų į biudžetą per 2022 m. 4 ketvirčius įstaiga pervedė 41567,20 eurus. Pagal planą per

metus turi surinkti pajamų 41 000 eurus (forma Nr.1). Nepanaudotų lėšų, pervestų į savivaldybės

biudžetą, kaip biudžetinių įstaigų pajamos, likutis 1509,13 euro.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma 4) įstaigos kreditorinį

įsiskolinimą sudarė 8625,08 euro.

Direktorė                                                                             Daina Marcinkienė




