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2009-04- 27      Nr. 2 – 32 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2009-03-12 pavedimu Nr. 1-17  

tarnybos vyr. specialistė L. Stragienė  atliko  Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

remonto fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimą. Tikrinimas atliktas ţinant Fondo tarybos 

pirmininkui    I. Šmidtui. 

Tikrinimo tikslas: Fondo 2008 m. lėšų panaudojimo ataskaitos, teikiamos tvirtinti 

Savivaldybės tarybai, įvertinimas. 

 Tikrinimo apimtis: 2008 m. 

 Tikrinimo metodai: perţiūrėta Fondo teisinė bazė, taikytas atrankos metodas. 

 Tikrinimo metu nustatyta: 

            Fondo nuostatai patvirtinti Kauno rajono tarybos 2003-07-24 sprendimu Nr. 34. Fondo 

steigėjas – Kauno rajono savivaldybės taryba. 

 Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Fondo taryba sudaryta iš 7 asmenų. 

Fondo tarybos pirmininkas – I. Šmidtas. 

 Fondo 2008 m. pajamos 

 Fondo lėšų šaltiniai: Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamosios 

lėšos; dotacijos iš Valstybės ir Savivaldybių biudţetų; lėšos, gautos iš įvairių fondų ir tarptautinių 

organizacijų; fizinių ir juridinių asmenų paaukotos lėšos ir kitos gautos lėšos. Fondo lėšos yra 

kaupiamos specialiojoje Savivaldybės administracijos sąskaitoje. Lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės 

administracijos buhalterinės apskaitos skyrius.   

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2008-01-31 sprendimu Nr. TS-1 patvirtino Savivaldybės 

2008 m. biudţetą. Biudţete Gyvenamųjų patalpų remonto fondui numatyta 20000 Lt.    

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 6 d.  sprendimu Nr. TS-60 patvirtino Fondo 

2008 m. pajamų ir išlaidų sąmatą. Iš viso numatyta gauti 61000 Lt pajamų, tarp jų 20000 Lt 
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Savivaldybės biudţeto lėšos ir 41000 Lt Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio 

kaupiamoji dalis. 

Fondas 2008 m. gavo 53202 Lt pajamų, tarp jų 33202 Lt nuomos mokesčio kaupiamosios 

dalies ir 20000 Lt Savivaldybės biudţeto lėšų. Fondas gavo 7798,0 Lt maţiau Savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamosios dalies negu planuota gauti. Pajamų ir išlaidų 

sąmata šia suma Taryboje tikslinta nebuvo. 

 Fondo nuostatų 17 p. nustatyta, kad  Fondo lėšos kaupiamos specialioje Savivaldybės 

administracijos sąskaitoje. Buhalterinės apskaitos skyrius Gyvenamųjų patalpų remonto fondo lėšos 

apskaitomos atskiroje banko sąskaitoje Nr. LT61701170000010016.    

2008 m. išlaidos 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos pirmininkas  per 2008 m. surengė 

5 posėdţius.  Fondo taryba gavo ir apsvarstė 20  prašymų. Posėdţių metu paskirstyta  6413,02 Lt 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir su jomis susijusių namų bendro naudojimo objektų remontui 

pagal namus administruojančių institucijų paraiškas.  

Pakartotinai atkreipiame dėmesį, kad Tarybos posėdţio protokolu 2007-06-12 Nr. 1 pritarta 

A. Nesteckio siūlymui perţiūrėti fondo nuostatus dėl atliekamų ir atliktų darbų apţiūros, aktų 

derinimo ir kita bei  teikti Tarybai svarstyti sprendimo projektą dėl Fondo nuostatų pakeitimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito  tarnybos 2006-02-15 

ataskaitos Nr. 2-13 rekomendacijų 2 punktu buvo rekomenduota patikslinti Kauno rajono 

savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo nuostatus ir teikti tvirtinti Tarybai, detaliau 

išdėstyti ir išplėsti IV skyrių Fondo lėšų naudojimas ir atsikaitymai – dėl apţiūrų vietoje, dėl 

remonto sąvokų.  Rekomendacija liko neįgyvendinta ir Fondo nuostatai 2008 m. patikslinti nebuvo. 

Atkreipiame dėmesį, kad Fondo taryba nesilaiko Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

27 straipsnio 9 punkto 8 dalies reikalavimo, kad per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą 

privalo Savivaldybės kontrolieriui pateikti informaciją apie nustatytų veiklos trūkumų pašalinimą ir 

dėl šios prieţasties klaidos kartojasi. 

 

 Išvada  

 Gyvenamųjų patalpų remonto fondo lėšų likutis 2008 m. pradţioje 46139 Lt. Fondas per 

2008 m. gavo 53202 Lt  pajamų ir padarė 64133 Lt išlaidų. Lėšų likutis 2008 m. pabaigoje       

35208 Lt.  

 

   Rekomendacijos 

 1. Pakartotinai rekomenduojame vykdyti Komisijos posėdţio protokolu 2007-06-12  Nr. 1 

priimtą sprendimą dėl fondo nuostatų perţiūrėjimo ir pateikimo tvirtinti Tarybai.  
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 2. Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2009-05-29. Nesant  galimybės rekomendacijų įvykdyti 

nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant prieţastis.  

 

 

 

Vyr. specialistė                     Lina Stragienė 

 

Savivaldybės kontrolierė        Vida Marta Kruopienė 

 

SUSIPAŢINAU: 

Fondo pirmininkas                   Irenijus Šmidtas 

  

 

 


