ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Kodas 145746984 ,Tilžės g. 63b ,Šiauliai
Prie biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo ataskaitų už 2018 m. I ketvirtį
AIŠKINAMASIS

RAŠTAS

Socialinių paslaugų centras vykdo programas pagal patvirtintas sąmatas ir finansavimo šaltinius iš
savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų.
Forma Nr. 2 (32 priemonė- pajamos už paslaugas ) 2018 metų pradžioje patvirtinta sąmata 65000,0 Eur
I ketvirčio patvirtinta sąmata 17900,0Eur. Gauta ir panaudota per I ketvirtį 14710,0 Eur. Pagal visus
išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius panaudoti asignavimai neviršija leistinų patvirtintų sąmatų
straipsnių ataskaitiniam laikotarpiui.
Formoje Nr. 2 pagal finansavimo šaltinį 142 lėšos (valstybės lėšos) valstybės deleguotoms funkcijoms
vykdyti (rizikos šeimų tarnyba) .Per I ketvirtį gauta ir panaudota 45940,0 Eur. 2018 metų I ketvirčio
patvirtintas planas 46700,0 Eur. Iš jų 35100,0 Eur. –darbo užmokesčiui skirtos lėšos, 10700,00 Eur. –
socialinio draudimo įmokoms nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio skirtos lėšos. Iš 900,0 Eur. , skirtų
kvalifikacijos kėlimui per I ketvirtį gauta ir panaudota 140,0 Eur. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų
nepanaudojimo priežastys išdėstytos atskiroje ataskaitoje , pateiktoje finansų skyriui.
Formoje Nr.2 pagal finansavimo šaltinį 151 –savivaldybės biudžeto lėšos pagal patvirtintą sąmatą ir
išlaidų straipsnius, panaudoti asignavimai neviršija patvirtintų sąmatų straipsnių. Per I ketvirtį gauta ir
panaudota 196160,00 Eur.
Forma Nr. 2 pagal finansavimo šaltinį (153) savivaldybės biudžeto kitos lėšos gauta ir panaudota 8800,0
Eur. Nukrypimų nuo patvirtintos sąmatos nėra .
2018 metų pradžioje socialinių paslaugų centro kreditorinis įsiskolinimas sudarė 2000, 00 Eur.
Debitorinis įsiskolinimas už suteiktas laikino apgyvendinimo paslaugas gyventojams sudarė 7536,21
Eur.
Formoje Nr. 4 ir priede Nr. 1 ir buhalterinėje pažymoje Nr.1 pateikta išsami informacija apie
kreditorinį ir debitorinį įsiskolinimus , lėšų šaltinius už 2018 metų I ketvirtį.
Formoje Nr. 1 pateikta informacija apie įstaigos pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programai Nr. 32
finansuoti ,gautus , panaudotus ir negautus asignavimus taip pat pateikta informacija apie gautas
pajamas už suteiktas socialines paslaugas per 2018 m. I ketvirtį.
Socialinių paslaugų centras , kaip paramos gavėjas pagal LR paramos ir labdaros įstatymą 2018 metų
kovo 31 dieną specialioje banko sąskaitoje turi 797,52 Eur. 2 % paramos lėšų.
Grynųjų pinigų socialinių paslaugų centro kasoje 2018 metų kovo 31 d. nebuvo.
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