KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA
2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 m. gruodžio 31 d.
Kauno dailės gimnazija (toliau – Gimnazija), esanti Dainavos g. 1, LT-44170 Kaune, įstaigos
kodas 190994793, yra valstybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1995 m. rugsėjo 4 d. Juridinių asmenų
registre. Gimnazijos Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija. Pagrindinė Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85, pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis
vidurinis ugdymas, kodas 85.31. Pagal valstybės funkcijas gimnazijos kodas yra 09.02.02.01 – mokyklos,
priskiriamos vidurinės mokyklos tipui. Gimnazija turi: valstybės biudžeto, pavedimų, asignavimų valdytojo
pajamų įmokų ir savivaldybės biudžeto (nemokamo važiavimo) lėšų sąskaitas AB banke "Swedbank".
Gimnazijoje nuo 2016 metų sausio 1 d. mokosi 317 mokinių, o 2016 metų gruodžio 31 d. – 324 mokiniai.
Kauno dailės gimnazija vykdo Švietimo ir mokslo administravimo programą (kodas 11.002,
finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1.). 2016 metams patvirtinta 816600,00 Eur
sąmata. Taip pat Gimnazija vykdo Švietimo ir mokslo administravimo programą (asignavimų valdytojo
pajamų įmokos) (kodas 11.002, finansavimo šaltinis: biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1.).
2016 metams patvirtinta 2000,00 Eur sąmata.
Kreditinis įsiskolinimas yra 396,76 Eur. Jį sudaro:
1. Ryšių paslaugos (2.2.1.1.1.05) – 8,28 Eur UAB „Tele2“.
2. Komunalinės paslaugos (2.2.1.1.1.20) – 388,48 Eur UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.
Kreditinis įsiskolinimas bus apmokėtas 2017 metų sausio mėnesį.
Gimnazijos valstybės biudžeto lėšų banko sąskaitoje metų pradžioje ir pabaigoje lėšų likutį
sudarė 0,00 Eur. Pajamų įmokų lėšų banko sąskaitoje metų pradžioje ir pabaigoje lėšų likutį sudarė 0,00 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį faktinės įmokos į biudžetą sudarė 1069,00 Eur. Pavedimų lėšų likutis banko
sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8300,82 Eur, tai 2 proc. pajamos iš VMI, mokinių tėvų bei
įmonių parama.
Gimnazija taip pat vykdo Viešųjų paslaugų teikimo programą (kodas 3, finansavimo šaltinis:
savivaldybės biudžeto lėšos). Išlaidų kvalifikacija pagal valstybės funkcijas: 09.06.01.01 – viešųjų paslaugų
teikimo programa. Šios lėšos skirtos mokinių nemokamam važiavimui. 2016 metams patvirtinta 6229,00 Eur
sąmata. Ši programa pradėta vykdyti pagal sąmatą 2013 metais, pasirašius biudžeto lėšų naudojimo sutartį su
Kauno miesto savivaldybės administracija.
Ataskaitiniu laikotarpiu neturime duomenų, kurie turėtų būti pateikti formose Nr. 3, A5, A6 ir
A7.
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