
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

tūkst. Eur

Eil.Nr. Pajamų pavadinimas Iš viso

1. Gyventojų pajamų mokestis 24071,000

1.1.             iš jo: Gyventojų pajamų mokestis (pagal 5 priedą) 24021,000

2. Fizinių asmenų žemės mokestis 374,000

3. Juridinių asmenų žemės mokestis 46,000

4. Paveldimo turto mokestis 10,000

5. Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis 22,000

6. Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis 428,000

7. Mokesčiai už aplinkos teršimą 50,000

8. Dotacijos: 20198,380

8.1. socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 218,500

8.2. socialinei paramai mokiniams 509,000

8.3. socialinėms paslaugoms 1378,200

8.4. Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti 80,100

8.5. jaunimo teisių apsaugai 18,600

8.6. būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti 6,900

8.7. civilinei saugai 21,700

8.8. priešgaisrinei saugai 798,600

8.9. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti 5,000

8.10. žemės ūkio funkcijoms atlikti 176,700

8.11. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos  statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti 161,000

8.12.

koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 

metų) ir vaiko atstovams kordinavimui finansuoti 21,461

8.13. savivaldybės priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų (savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti 17,005

8.14. duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nerekšmingos pagalbos registrą teikti 0,300

8.15. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei 8,400

8.16. savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti 27,100
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8.17. dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, piimančiosiosios šalies paramą 13,900

8.18. gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti 0,600

8.19. valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti 9,200

8.20. civilinės būklės aktams registruoti 28,900

8.21. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti 385,100

8.22. neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti 2,700

8.23. ugdymo reikmėms finansuoti 12090,100

8.24. pagal teisės aktus Savivaldybei perduotam Plungės specialiojo ugdymo centrui išlaikyti (be mokymo lėšų) 620,400

8.25. nepasiturintiems gyventojams padidėjusioms būsto šildymo išlaidoms kompensuoti 204,800

8.26. akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 149,500

8.27. savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti 40,448

8.28. biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti 36,000

8.29.

pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo 

užmokesčiui didinti 224,000

8.30. asmeninei pagalbai teikti ir administruoti 119,366

8.31. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos  lėšos 2537,800

8.32. neformaliajam vaikų švietimui 202,100

8.33.

projektui „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę" 

(VIPA) 4,400

8.34. projektui  „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone" (VIPA) 15,400

8.35.

projektui "Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir  užterštos naftos produktais teritorijos Plungės r. 

sav., Šateikių sen., Narvaišių k., sutvarkymas" (VIPA) 59,900

8.36.

projektui "Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie 

jų sutvarkymas"(VIPA)    5,200

8.37. Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

9. Palūkanos 1,000

10. Nuomos mokestis už valstybinę žemę 190,000

11. Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 30,000

12. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 60,000

13. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas 232,500

14. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą 287,200

15. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 673,700

16. Valstybės  rinkliava 50,000
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17. Vietinė rinkliava 1216,000

17.1.          iš jos: rinkliava už atliekų tvarkymą 1206,000

18. Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų 20,000

19. Kitos neišvardytos pajamos 40,000

20. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 100,000

48099,780

2820,4002021 metais nepanaudotas biudžetinių lėšų likutis

IŠ VISO


