Vinni valla 2016 aasta eelarve 2.lugemise seletuskiri

Võrdluseks on alles jäetud esimese lugemise prognoosid ja lisatud on teise lugemise
andmed. Muudatuste osa on ära märgitud kollase värviga. Ettepanekuid eelarve
muutmise osas ei laekunud tähtajaks ühtegi.
Tänaseks päevaks teada oleva info põhjal on tehtud järgmised muudatused:
TULUD
Tulud on suurenenud 136 051 eurot
Muudetud on:
* Vinni Perekodu laekumist, määruse alusel tõuseb laste pearaha 4%
*Vee- kanalisatsiooni tasud detsembri kuu eest, mis laekuvad jaanuaris
*Teede remondiks eraldatav summa on suurenenud 59 696 euro võrra.
*Tasandusfondi summa on 18.01.201 seisuga RM kodulehel suurenenud
61 295 võrra.
*Pedagoogilised eraldised on samuti 18.01.2016 seiuga, mis hetkel on 8%
kasvuga
*Koolitoitu on suurendatud 1 911 euro võrra, (460 last x 175 õppepäeva x 0,78
eurot)
*Sotsiaaltoetuste eradus on vähenenud 11 413 euro võrra, seotud on see
vajaduspõhise toetuse vähendamisega ( meil on jääk suur)
*suurendatud on maavarade ja saastetasude laekumist
KULUD
Kulud on suurenenud 141 574 euro võrra

Muudetud on:
*reservfond peab olema vähemalt 1% eelarve kuludest
*PATEE programmiga omafinantseering noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks
721 eurot ja Lääne Virumaa ettevõtluskeskkonna arendamine 1 790 eurot
*Päästeteenused eelarves on suurendatud palgafondi osa 2 586 euro võrra
*Valla teede korrashoid on suurenenud 59 696 euro võrra, nii palju on ka hetkel
tulude osa.

*lisatud on veevarustuse osa 1 400 eurot, kuna detsembri kulud jooksevad
kassapõhiselt jaanuari kuusse.
*Pajusti klubi eelarvet on suurendatud 600 euro võrra, esinemisriietuse ostmisega
*Kultuuriürituste alaeelarves on lisatud 5 000 eorot, kirjanduspreemia
suurendamisega 650 eurolt 1 000 euroni ja spordiraamatu kirjastamise kulud.
*Koolide alaeelarved on suurenenud pedagoogiliste eraldiste võrra
*Hariduse haldamise alaeelarve on väheneud pedagoogiliste vahendite reserve
täpsustamise võrra.

INVESTEERING
*Suurendatud on müügist saadavat tulu 20 000 euro võrra
*täpsustatud on investeeringute maksumusi ja tegevusi
FINANTSEERIMINE
*Täpsustatud on laenude tagasimaksmine summat
LIKVIIDSED VARAD
*oluliselt muutus 2015 aasta jääk, vähenemine on 121 261 eurot .
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