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Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016-07-12 Nr. D2-107
Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazija, Vydūno 15, 74119, Jurbarkas,
įstaigos kodas 290917890.
Nepateikiama biudžeto vykdymo formos Nr. 3, Nr. 5.
Forma Nr.1 – įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti 2016 m. II ketvirtyje už
suteiktas paslaugas ir nuomą gauta ir įmokėta į biudžetą 3967,89 €, panaudota pajamų už 1893,23 €.
Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2016 m. II ketvirčio planas 146330 €, gauta
asignavimų 119537,75 €, panaudoti visi. Planas įvykdytas 81,7 proc.
Forma Nr.2 – mokinio krepšelio lėšų 2016 m. II ketvirtyje planuota 485262 €. , gauta
asignavimų 429105,03 €, visi panaudoti. Planas įvykdytas 88,4 proc.
Forma Nr.2 – papildomoms švietimo paslaugoms 2016 m. II ketvirtyje planuota 29000 €,
gauta asignavimų 27614,17 €, visi panaudoti. Planas įvykdytas 95,2 proc.
Forma Nr.2 – už atsitiktines paslaugas lėšų 2016 m. II ketvirtyje buvo planuota 890 € gauta ir
panaudota 245,51 € Planas įvykdytas 27,6 proc.
Forma Nr.2 – už nuomą lėšų 2016 m. II ketvirtį planuota 2080 € Lt, gauta 1650,55 €.
Panaudoti 1647,72 €. Planas įvykdytas 99,8 proc.
Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2016-06-30 dienai 2,83 eurai.
Forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita.
Gimnazija 2016-06-30 dienai liko skolinga iš biudžeto: ryšių paslaugų 65,17 €, transporto
išlaikymui už degalus 21,20 €, už prekes 10,60 €, komunalinių paslaugų 948,39 € (elektrą 205,54 €,
vandenį ir kanalizaciją 123,77 €, atliekų išvežimą 619,08 €.). Iš mokinio krepšelio lėšų 61,35 € už
pažintines keliones, už informacines technologijas 379,00 €, už prekes 519,80 € ir kvalifikacijos
kėlimą 47,55 €. Už pavėžėjimą likome skolingi 3083,43 €. Iš nuomos pajamų skolingi už šildymo
sistemos priežiūrą 182,61 € ir prekes 37,03 €.
Gautinos sumos sudaro 657,10 € (už elektrą iš biudžeto lėšų 178,70 €, kūno kultūros ir
sporto centras 44,83 € atsitiktinių paslaugų, nuomos sporto klubas Jurbarko vilkas 45,63 €,
Jurbarko sporto klubas Vulkanas 387,94 €).
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