Vinni valla 2017 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, kuid laekus paar taotlust MTÜ-lt
Tänaseks päevaks teada oleva info põhjal on tehtud järgmised muudatused:
TULUD
Tulud on suurenenud 149 948 eurot
Muudetud on:
*üksikisku tulumaksu laekumist 24 250 euro võrra
*Tulud haridusalasest tegevusest vähendatud 16 000 eurot, arvestatud tegelike
laste arvuga kes käivad meie koolis teisest omavalitsusest
*Korrakaitseasutuste majandustegevus- päästetööd vähenevad 12 144 eurot,
Roela VPK moodustas MTÜ, rahad laekuvad otse neile.
*Tasandusfondi eraldis suureneb 28 662 euro võrra ( RM kodulehel seisuga
11.01.2018)
* Pedagoogilised eraldised on samuti 11.01.2016 seiuga, mis hetkel on 8%
kasvuga
*Koolitoitu on suurendatud 1 229 euro võrra, (469 last x 175 õppepäeva x 0,78
eurot)
*Sotsiaaltoetuste eradus on suurenenud 48 594 euro võrra, seotud on see
toimetulekutoetuse kasvuga
*Teede remondiks eraldatav summa on vähenenud 4 761 euro võrra.
*uus toetuse eraldis on jäätmehoolduse arendamise tasu summas 8 595 eurot
KULUD
Kulud on suurenenud 105 977 euro võrra

Muudetud on:
*Vallavalitsusele lisatud maksude tasumiseks 8 593 eurot( vallavanema preemie
2016)
*reservfond peab olema vähemalt 1% eelarve kuludest

*Päästeteenused eelarvet on vähendatud seoses Roela VPK
muutumisega MTÜ-ks
*Valla teede korrashoid on vähendatud 30 000 euro võrra, raha suunata jääki.
*Spordiürtuste alaeelarves on lisatud 1 000 eurot
*Sporditegevuse arendamisele lisatud 3 000 eurot, 2016 valla elanike ujula
tegeliku kasutust arvesse võttes.
*MTÜ Roela Nooretmajale erakorraliste kulude katteks 2016 aastal
*Noorsoo- ja sporditegevuse haldusele lisatud 1 450 eurot, auto kütuse kulu.
*valla lehe trükikuludeks lisatud 1 900 eurot
*Koolide alaeelarved on suurenenud pedagoogiliste eraldiste võrra, korrigeeritud
on ka õpilaskoha kulusid, tegelike laste arvu järgi
*Hariduse haldamise alaeelarve on väheneud pedagoogiliste vahendite reserve
täpsustamise võrra.
*Sotsiaaltoetuste osas on tehtud korrigeerimised valdkonniti ja sihtvahendite
laekumiste võrra kokku summas 59 800 eurot

INVESTEERING
*Suurendatud on müügist saadavat tulu 70 000 euro võrra ja katuseraha summas
12 000, mis läheb Roela paisjärve hoolduseks. Lisatud on ka ühinemistoetus täies
mahus 2017 aastal, millest ka 60 000 tuhat eurot on suunatud Vinni Spordikompleksi
toetuseks, vastavalt ühinemislepingule.
*täpsustatud on investeeringute maksumusi ja tegevusi
FINANTSEERIMINE
*Muudatusi ei ole tehtud
LIKVIIDSED VARAD
*oluliselt muutus 2016 aasta jääk, vähenemine on 166 251 eurot .
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