Vinni valla 2012 aasta eelarve eelnõu 2. lugemise seletuskiri

Eelarve eelnõus on tehtud järgmised muudatused:
TULUD
*Kaupade ja teenuste müüki on suurendatud 8 742 eurot, mis on Vinni Perekodu laste pearaha
suurenemine 2012 aastal .
*Tegevustoetuste osas on suurendatud valla teede remondiks eraldatav toetus 56 714 eurot. 2012
aastal saame Majandusministeeriumilt teedehoiuks 181 671 eurot.
*Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu projektitoetus kergliiklustee ehituseks 320 000 eurot.
*Tasandusfond on suurenenud 4 325 eurot, Rahandusministeeriumi andmetel on 01.02.2012 kuupäeva
seisuga meie eraldiseks 543 567 eurot.
*Pedagoogiliste vahendite eraldis vähenes 29 541 euro võrra, 2012 aastal õpetajatele palkadeks,
õppevahenditeks ja koolituseks eraldise suurus on 656 891 eurot.
*koolitoidutoetus vähenes 3 645 eurot, hetkel eraldise suurus 53 237 eurot.
*Roela õpilaskodu toetus on vähendatud 1 lapse võrra, eraldiseks jääb 28 000 eurot.
*Toimetulekutoetus ja muud sotsiaaltoetused on suurenenud 24 601 euro võrra, eraldiseks on tänastel
andmetel 102 351 eurot.
Kokku suurenesid tulud võrreldes 1. lugemisega 377 702 eurot, millest investeeringute eraldis
320 000 eurot ja teedehoiu rahad 56 714 eurot.
KULUD
* Kõigi hallatavate asutuste alaeelarvetes on arvestatud töötasu alammäära kasvuga.
*Üldised valitsusektori kulud on vähenenud 15 977 eurot, vähendatud on reservfondi.
*Avalik kord ja julgeolek suurenes 2 278 euro võrra, Roela päästekomandos katla paigaldus ja töötasu
alammäära suurenemine.
*Majanduse kulud on suurenenud 66 293 euro võrra, millest suurem muudatus on valla teede
korrashoiul, lisandunud on ettevõtlustoetus 6 500 eurot ja Vinni Pajusti piirkonna alaeelarves on
planeeritud 2 400 eurot Vinni kivimüüri remont.
*Vabaaeg ja kultuur on suurenenud 320 803 euro võrra, millest suurim muudatus 320 000 eurot on
kergliiklustee projekti vahendid. Vinni Raamatukogu ja Kadila klubi alaeelarves on arvestatud ka
töötasu alammäära kasvuga.
* Hariduse kulud on vähenenud 849 eurot, peamiselt on see seotud pedagoogiliste eraldise
vähenemisega, esimesel lugemisel olid summad planeeritud 2011 aasta tasemel, samas on alaeelarveid
suurendatud palga alammäära kasvuga, haridusasutustes on kõige suurem osakaal miinimumpalga
saajatest.
*Sotsiaalse kaitse kulud on suurenenud 51 292 euro võrra, Tammiku Kodu alaeelarves on planeeritud
8 000 eurot remondiks, Vinni Perekodu alaeelarve kasvas 8 742 ja suurenes riiklik
toimetulekutoetus.
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