JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO
PAKEITIMŲ
2011 m. gruodţio 15 d. Nr. T-186
Joniškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1274 „Dėl specialios tikslinės dotacijos
mokinio krepšeliui finansuoti paėmimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą 2011 metų IV
ketvirtį dėl sumaţėjusio nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičiaus“ (Ţin., 2011; Nr. 134-6355),
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-2033 „Dėl
2011 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto specialiosios tikslinės dotacijos mokinio
krepšeliui finansuoti perskirstymo tarp savivaldybių“ (Ţin., 2011, Nr. 131-6247), Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A1-509
„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymo Nr.
A1-346 „Dėl 2011 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų
perskirstymo tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių dotacijų“ pakeitimo“ (Ţin., 2011, Nr. 1476897) ir atsiţvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės biudţetinių įstaigų pateiktus prašymus,
Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ţ i a:
1. Padaryti Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų biudţeto, patvirtinto Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T-10 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės
2011 metų biudţeto patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais 2011 m. geguţės 26 d. sprendimu Nr.
T-70, 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-122 ir 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-171),
šiuos pajamų dalies pakeitimus:
1.1. sumaţinti dotacijas (iš viso) 1194,5 tūkst. Lt ir eilutėje „Dotacijos – iš viso“ vietoj
skaičiaus 39946,4 įrašyti skaičių 38751,9;
1.2. sumaţinti specialiąsias tikslines dotacijas 1194,6 tūkst. Lt ir eilutėje „Specialiosios
tikslinės dotacijos – iš viso“ vietoj skaičiaus 38837,7 įrašyti skaičių 37643,1;
1.3. sumaţinti specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms funkcijoms atlikti 846,8 tūkst.
Lt ir eilutėje „valstybinėms funkcijoms atlikti“ vietoj skaičiaus 18197,4 įrašyti skaičių 17350,6;
1.4. sumaţinti specialiąsias tikslines dotacijas mokinio krepšeliui finansuoti 347,8 tūkst. Lt
ir eilutėje „mokinio krepšeliui finansuoti“ vietoj skaičiaus 19992,0 įrašyti skaičių 19644,2;
1.5. padidinti kitas dotacijas 0,1 tūkst. Lt ir eilutėje „Kitos dotacijos“ vietoj skaičiaus 18,7
įrašyti skaičių 18,8;
1.6. įrašyti naują 5 eilutę ir ją išdėstyti taip:
„5. Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos
41,5“;
1.7. sumaţinti pajamas (iš viso) 1153 tūkst. Lt ir eilutėje „Iš viso pajamų“ vietoj skaičiaus
69677,7 įrašyti skaičių 68524,7.
2. Padaryti šiuos Joniškio rajono savivaldybės biudţetinių įstaigų pajamų įmokų į
savivaldybės biudţetą pakeitimus:
2.1. padidinti Joniškio „Aušros“ gimnazijos pajamas 10 tūkst. Lt ir eilutėje „Joniškio
„Aušros“ gimnazija“ vietoj skaičiaus 77,6 įrašyti kaičių 87,6;
2.2. sumaţinti Joniškio Mato Slančiausko gimnazijai pajamas 10 tūkst. Lt ir eilutėje „Mato
Slančiausko gimnazija“ vietoj skaičiaus 118,0 įrašyti skaičių 108,0.
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3. Sumaţinti šių programų biudţeto asignavimus 2827,3 tūkst. Lt: „Švietimo paslaugų
uţtikrinimas ir gerinimas“, „Kultūros ir sporto plėtra“, „Socialinės paramos įgyvendinimas ir
sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas“, „Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės
uţtikrinimas ir gerinimas“, „Seniūnijų veiklos uţtikrinimas“, „Aplinkosauga“, „Viešosios
infrastruktūros objektų prieţiūra ir modernizavimas“ ir „Gyvenamosios aplinkos ir viešojo
sektoriaus prieţiūra ir plėtra“ (1 priedas).
4. Sumaţinti Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų asignavimus biudţetinėms įstaigoms
2827,3 tūkst. Lt: Joniškio rajono savivaldybės administracijai, Joniškio kultūros centrui, Joniškio
kultūros ir istorijos muziejui, Joniškio vaikų darţeliui „Vyturėlis“, Joniškio vaikų lopšeliui-darţeliui
„Ąţuoliukas“, Skaistgirio vidurinei mokyklai, Joniškio „Aušros“ gimnazijai, Joniškio Mato
Slančiausko gimnazijai, Ţagarės gimnazijai, Joniškio „Saulės“ pagrindinei mokyklai, Gaiţaičių
pagrindinei mokyklai, Gasčiūnų pagrindinei mokyklai, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinei
mokyklai, Kriukų pagrindinei mokyklai, Mindaugių pagrindinei mokyklai, Joniškio jaunimo ir
suaugusiųjų mokyklai ir Ţagarės specialiajai mokyklai (2 priedas).
5. Sumaţinti asignavimus Joniškio rajono savivaldybės biudţetinių įstaigų investiciniams
projektams, finansuojamiems iš paskolos lėšų, 1674,3 tūkst. Lt šioms programoms: „Kultūros ir
sporto plėtra“, „Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas“,
„Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės uţtikrinimas ir gerinimas“, „Aplinkosauga“,
„Viešosios infrastruktūros objektų prieţiūra ir modernizavimas“ ir „Gyvenamosios aplinkos ir
viešojo sektoriaus prieţiūra ir plėtra“ (3 priedas).
6. Padidinti šio sprendimo 1 punkte paminėto sprendimo 2 punktu nustatytą Joniškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą 1,4 tūkst. Lt ir vietoj skaičiaus 45,5 įrašyti skaičių
46,9.
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