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Plung÷
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos
2013 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
(Žin., 2012, Nr.153-7823), Plung÷s rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Plung÷s rajono savivaldyb÷s 2013 metų biudžetą:
1.1. 83888 tūkst. litų pajamų (1 priedas), iš jų – 1925,6 tūkst. litų iš biudžetinių įstaigų
pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokų į Savivaldyb÷s biudžetą (2 priedas);
1.2. 90278,8 tūkst. litų asignavimų, iš jų:
1.2.1. 41881,8 tūkst. litų - savarankiškosioms savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti, iš jų –
6390,8 tūkst. litų skolintų l÷šų investicijų projektams finansuoti (3 priedas);
1.2.2. 14739,7 tūkst. litų - valstybin÷ms (valstyb÷s perduotoms savivaldyb÷ms) funkcijoms
vykdyti (4 priedas);
1.2.3. 27742 tūkst. litų - mokinio krepšeliui finansuoti (5 priedas);
1.2.4. 2689,7 tūkst. litų - perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti ir 1300 tūkst. litų valstyb÷s investicijų 2013-2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (6
priedas);
1.2.5. 1925,6 tūkst. litų - biudžetinių įstaigų gaunamų l÷šų ir pajamų už nuomą paskirstymą
(7 priedas).
1.3. Plung÷s rajono savivaldyb÷s 2013 metų biudžeto paskirstymą pagal Strateginio veiklos
plano programas (8 priedas);
1.4. kasos apyvartos l÷šas 2014 m. sausio 1 d.- 6 tūkst. litų.
2. Numatyti sprendimo 3 priedo 46 eilut÷je „Visuomen÷s sveikatos biuras“ 70 tūkst. litų
Sveikatos priežiūros mokyklose programai vykdyti.
3. Paskirstyti 2012 metais nepanaudotas biudžeto l÷šas – 2127,6 tūkst. litų: 2013 m. sausio
1 d. esantiems įsiskolinimams padengti, o tikslin÷s paskirties l÷šų likučius - tikslin÷s paskirties
programoms finansuoti (9 priedas).
4. Įpareigoti Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojus:
4.1. 2013 metų ūkinę veiklą organizuoti taip, kad 2013 m. gruodžio 31 d. išlaidos neviršytų
sąmatoje numatytų sumų;
4.2. atsiskaityti atitinkamoms valstybines (valstyb÷s perduotas savivaldyb÷ms) funkcijas ir
mokinio krepšelį kuruojančioms institucijoms už kuruojamų funkcijų atlikimą pagal šių institucijų
patvirtintus atsiskaitymo tvarkos aprašus;
4.3. ne v÷liau kaip per 9 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie skirtus asignavimus
gavimo sudaryti ir patvirtinti programų sąmatas ir po vieną egzempliorių su visais priedais pateikti
Finansų ir biudžeto skyriui.
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5. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo jo pri÷mimo dienos.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldyb÷s meras

Albinas Klimas

T1-53 D÷l biudžeto patvirtinimo.doc

