PLUNGöS RAJONO SAVIVALDYBöS
TARYBA
SPRENDIMAS
DöL 2010 METŲ SAVIVALDYBöS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2010 m vasario 25 d. Nr.T1-20
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
2010 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
(Žin., 2009, Nr. 152-6822), Plung÷s rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Plung÷s rajono savivaldyb÷s 2010 metų biudžetą:
1.1. 80338 tūkst. litų pajamų (1 priedas), iš jų - 2092,8 tūkst. litų iš Savivaldyb÷s biudžeto
išlaikomų įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į Savivaldyb÷s biudžetą (2 priedas);
1.2. 80338 tūkst. litų asignavimų, iš jų:
1.2.1. 36883,2 tūkst. litų - savarankiškosioms savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti (3 priedas);
1.2.2. 11589,4 tūkst. litų - valstybin÷ms (valstyb÷s perduotoms savivaldyb÷ms) funkcijoms
atlikti (4 priedas);
1.2.3. 29653 tūkst. litų - mokinio krepšeliui finansuoti (5 priedas);
1.2.4. 2212,4 tūkst. litų - specialiajai programai (kodas 15) – „L÷šų už paslaugas surinkimas
ir panaudojimas“ vykdyti (6 priedas);
1.3. Plung÷s rajono savivaldyb÷s 2010 metų biudžeto paskirstymą pagal strateginio veiklos
plano programas (7 priedas);
1.4. kasos apyvartos l÷šas 2011 m. sausio 1 d.- 6 tūkst. litų.
2. Numatyti 3 priedo 46 eilut÷je „Visuomen÷s sveikatos biuras“ 68,2 tūkst. litų sveikatos
priežiūros mokyklose programai vykdyti.
3. Nurodyti Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojams, kad vykdant programų sąmatas,
nepanaudotos specialiosios tikslin÷s dotacijos valstybin÷ms (valstyb÷s perduotoms savivaldyb÷ms)
funkcijoms atlikti ketvirtąjį ketvirtį naudojamos tik Savivaldyb÷s biudžeto įsiskolinimams dengti, o
nepanaudotos specialiosios tikslin÷s dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti – tik mokymo reikmių
įsiskolinimams dengti, įvykdžius ugdymo planą.
4. Įpareigoti Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojus:
4.1. sudarant 2010 metų programų sąmatas, atskira sąmata numatyti reikiamus asignavimus
2010 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas
prekes padengti;
4.2. patvirtinti 2010 metams įstaigos biudžeto l÷šų taupymo planą ir kartu su sąmatomis
plano kopiją pateikti Finansų ir biudžeto skyriui;
4.3. 2010 metų ūkinę veiklą organizuoti taip, kad 2010 m. gruodžio 31 d. išlaidos neviršytų
sąmatoje numatytų sumų;
4.4. 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;
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4.5. ne v÷liau kaip per septynias dienas po Savivaldyb÷s biudžeto patvirtinimo sudaryti ir
patvirtinti programų sąmatas ir po vieną egzempliorių su visais priedais pateikti Finansų ir biudžeto
skyriui.
5. Sprendimas įsigalioja nuo sprendimo pri÷mimo dienos.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldyb÷s mer÷

Elvyra Valerija Lapukien÷
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