Vinni valla 2011 aasta I lisaeelarve seletuskiri
2011 aasta I lisaeelarve on negatiivne, suures osas on see seotud veemajandusprojekti
edasilükkumisega järgmistele aastatele.
Kaheksa kuuga on üksikisiku tulumaksu laekunud 2% ehk 33,2 tuhat eurot planeeritust
enam, võrreldes eelmise aasta laekumisega on kasv 4%, see annab meil aluse suurendada
füüsilise isiku tulumaksu laekumist, mis omakorda suunatakse eelarves 2010/2011 aasta
lumetõrje kulude katteks.
Sihtotstarbelistest eraldistest on laekunud projektidega erinevatele hallatavatele asutustele
järgmised eraldised:
*Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
*Vinni valla veemajandusprojekti eraldis lükkub esialgsetel andmetel
edasi 2012 aastasse, sellest tulenevalt vähendame eraldist KIK-ilt 625 516 eurot ja valla
omaosaluse summas 185 000 eurot, mis oli omakorda planeeritud katta varade müügist.
*aktiivõpe maastikul 2 118 eurot Vinni Pajusti Gümnaasiumi
õppevahendite soetamiseks.
*ohtlike jäätmete vedu summas 461 eurot keskkonnakaitse alaeelarvesse.
*Tudu kooli katelde vahetuseks on eraldatud 5 655 eurot.
*Ettevõtluse Arendamise SA
*Tammiku Kodu kahe korteri remondiks laekus 11 612 eurot
*SA Innove- töötutele suunatud projekt summas 18 212 eurot
*Eesti Memento Liit toetab Tööpataljonlaste Ühingu tegevust summas 573 eurot
*Eesti Töötukassa kaudu hüvitatakse Vinni perekodus tööle võetud töötu töötasu
summas 1 169 eurot
*Roela Lasteaed-põhikooli poolt korraldatud projekt Interreg IV vabatahtlik
merepäästeprojekt summas 4 090 eurot
*Sotsiaalministeeriumi poolt läbi Maavalitsuse eraldatud lastehoiuteenuse
korraldamiseks summas 5 816 eurot
*Ujumise algõppe korraldamiseks summas 893 eurot, mis on edasi suunatud
Vinni Spordikompleksile kui projekti läbiviijale.
*Maavalitsuse kaudu eraldatud Vinni Pajusti Gümnaasiumi kahele klassile
suitsuvaba klassi toetus summas 132 eurot.
*Maavalitsuse kaudu laulupeo transpordi kulude katteks summas 992 eurot
*Mitmelt eraisikult laekunud annetused Vinni Perekodule summas 561 eurot
Vallavalitsuse alaeelarvet vähendada palgakulude osas 33 745 eurot ( vallavanema
hüvitis), mis suunatakse 2010/2011 aasta lumetõrje kulude katteks.
Hariduse üldkulude alaeelarves oli planeeritud Vinni Lasteaia lisarühma avamine, mis jäi
selle aastal ära, vahendid suunatakse 2010/2011 aasta lumetõrje kulude katteks.
Laenud vähenevad 88 429 eurot, mille tõttu väheneb ka müügist planeeritav tulu.
Kevadel sai pankadega sõlmitud laenulepingu muudatus maksepuhkuseks seniks kuni
valla vara müügist laekub vahendeid, SEB panga laenud 2011 aasta eest tasutakse
detsembris, Swedbank jaotas maksepuhkuse perioodi vahendid laenulepingu järelejäänud
aastate peale.
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