PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 62-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO
TVIRTINIMO
2006 m. vasario 8 d. Nr. T2-15
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990,
Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2006 metų biudžetą: 40238700
(keturiasdešimt milijonų du šimtus trisdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus) Lt pajamų ir
40238700 (keturiasdešimt milijonų du šimtus trisdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus) Lt
asignavimų (1, 4, 5, 6, 7, 9 priedai).
2. Patvirtinti biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas įmokas į Palangos
miesto savivaldybės 2006 metų biudžetą – 1456100 (vieną milijoną keturis šimtus penkiasdešimt
šešis tūkstančius vieną šimtą) Lt (2 priedas) ir biudžetinių įstaigų nuompinigių už Savivaldybės
ilgalaikį materialųjį turtą įmokas į Palangos miesto savivaldybės 2006 metų biudžetą – 333400 (tris
šimtus trisdešimt tris tūkstančius keturis šimtus) Lt (3 priedas). Nuompinigių įmokos
kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto (8 priedas).
3. Pavesti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant 2006 metų
programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2006 m. sausio 1 d. esamiems įsiskolinimams
už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes padengti.
4. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių
darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.
5. Nustatyti iš Savivaldybės biudžeto išlaikomoms biudžetinėms įstaigoms išlaidų
tarnybiniams lengviesiems automobiliams, išskyrus specialios paskirties lengvuosius automobilius,
išlaikyti arba nuomoti dydį – iki 1,5 procento išlaidų, tvirtinamų šių įstaigų metinėse išlaidų
sąmatose.
6. Nustatyti, kad Savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės 2006 metų biudžetą,
asignavimų valdytojai (biudžetinių įstaigų ar Savivaldybės administracijos padalinių, nurodytų
Savivaldybės tarybos patvirtintame biudžete, vadovai) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo
patvirtinti savo patvirtintų programų (vykdomų programos priemonių) programų sąmatas su
asignavimų paskirstymu ketvirčiais (asignavimus darbo užmokesčiui nurodyti bendra suma ir metų
ketvirčiais atskirai: pedagogams, kultūros darbuotojams, medicinos darbuotojams, socialiniams
darbuotojams, kitiems darbuotojams), sudaryti Savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintas skaičiavimo formas ir pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.
7. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai atsako už programų sąmatų sudarymą ir
vykdymą, neviršijant biudžete patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų
naudojimą, atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių
energijos, paslaugų bei prekių tiekėjais, darbų vykdytojais.
8. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui paskelbti spaudoje šį sprendimą.
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