UCHWAŁA NR LXI/146/09
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 28 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007
roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111i Nr
223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, z 2007 roku Nr 173,
poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 roku Nr 92 poz.
753) oraz art. 165, art. 179, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr
170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr
88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz.
1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 227 poz.
1505, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz.504), Rada Miasta Skierniewice uchwala,
co następuje:
§1. W treści uchwały Nr XLVI/159/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:
1) W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu miasta na 2009 rok” dokonuje się
następujących zmian:
Dzi
ał

Roz
dz.

Parag
raf

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 200 000

Dochody
bieżące

Dochody
majątkowe

7

8

93 800

89 100

0690

Wpływy z różnych opłat

44 000

44 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Działalność usługowa
Wpływy z usług

20 000

20 000

0760

0770

0910
0920
0970
710
0830

4 700

4 700

3 200 000

3 800
2 000

- 3 195 300

-3 200 000

3 200

3 200

600
21 300
571

600
21 300
-3 229
- 2 000

0920
0570
750
0690
754
0570
0750

756

0310
0320
0340
0350

0360
0410
0430
0500
0910
2680
758
0920
2920
801
0750

0830
0920
0970
2008
852
2360

926
0580
6330

Pozostałe odsetki
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
osób fizycznych
Administracja publiczna
Wpływy z różnych opłat
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
osób fizycznych
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych
Różne rozliczenia
Pozostałe odsetki
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje rozwojowe
Pomoc społeczna
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Kultura fizyczna i sport
Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków

1 800

898 000

571

- 1 800
571

2 700
2 700
4 809

2 700
2 700
4 809

4 399

4 399

410

410

1 708 792

810 792

1 480 000
17 900

1 480 000
17 900
-18 000
-20 000

18 000
20 000

100 000
240 000
20 000
500 000

150 000
150 000
353 050,59

2 100

- 100 000
- 240 000
- 20 000
- 500 000
2 100

208 792

208 792

29 208

- 120 792
- 150 000
29 208
-328 934,59
3 116

29 208
24 116
3 116

59 875
15 543

6 200
6 200

-59 875
-15 543
21 000
-277 632,59
6 200
6 200

724 670

58 670

58 670

58 670

21 000
277 632,59

666 000

666 000

666 000

gminnych)
Ogółem

4 604 850,59

2 594 866

519 315,41

-2 529 300

2) W załączniku Nr 1a „Plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok” dokonuje się
następujących zmian:
Dział

1

Rozdz Paragra
.
f
2
3

600
0570
700
2360

710
0920
750
0420
758
2760
2920
801

Zmniejszenia

4

5

Zwiększenia
6

Dochody
bieżące

Dochody
majątkowe

7

8

Transport i łączność

19 912

19 912

Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych
Gospodarka mieszkaniowa

19 912

19 912

4 115

4 115

4 115

4 115

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Działalność usługowa

440

- 440

Pozostałe odsetki

440

- 440

Administracja publiczna

40 000

- 40 000

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

40 000

- 40 000

Różne rozliczenia

289 904

289 904

Środki na uzupełnienie dochodów
powiatów
Subwencje ogólne z budżetu
państwa

149 020

149 020

140 884

140 884

45 030

24 993

Oświata i wychowanie
0690

Wpływy z różnych opłat

0750

0830

Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług

0920

Pozostałe odsetki

2400

Wpływy do budżetu nadwyżki
dochodów własnych środków
obrotowych
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin),
powiatów (związków
powiatów), samorządów
województw, pozyskanych z
innych źródeł

2707

853

Nazwa

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

20 037
287

- 287

2 700

- 2 700

8 500

- 8 500

8 550

- 8 550
44 515

44 515

515

515

265

265

0970
854
0920
6290

265

Wpływy z różnych dochodów

265

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pozostałe odsetki

17 847,44

- 17 847,44

4 500

- 4 500

Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów
(związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Ogółem

13 347,44

-13 347,44

78 324,44

359 226

280 901,56

3) W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu miasta na 2009 rok” dokonuje się
następujących zmian:
Dział
1

Rozdz.
2

010
01030
600
60016

Paragraf
3

Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Wydatki bieżące
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące

630
63095

700
70005

710
71003

750
75023

75075

75095

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6

448
448
448
764 106
764 106
58 000

Wydatki majątkowe, w tym:

706 106

Wydatki inwestycyjne
Turystyka
Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe, w tym:
Wydatki inwestycyjne
Zakupy inwestycyjne

706 106
10 446
10 446
10 446
2 120
243 289
243 289
50 289
193 000
5 000
188 000

Działalność usługowa

20 150

Biura planowania przestrzennego

20 150

Wydatki bieżące, w tym:

20 150

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20 150

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)
Wydatki majątkowe, w tym:
Zakupy inwestycyjne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
Wydatki bieżące

11 046
6 000
6 000
6 000
1 000
1 000
1 000
4 046
4 046

6 000
6 000
6 000
6 000

757
75702

801
80101

Obsługa długu publicznego

189 850

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące

189 850

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

189 850
1 117 347,63
734 205

143 361
349

Wydatki bieżące, w tym:

11 000

349

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

11 000

Dotacje

80103

80104

349

Wydatki majątkowe, w tym:

723 205

Wydatki inwestycyjne

723 205

Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Wydatki bieżące, w tym:

2 753

Dotacje

2 753

2 753

Przedszkola

24 841

76 796

Wydatki bieżące, w tym:

24 456

72 091

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

19 751

Dotacje

80110

71 706

Wydatki majątkowe, w tym:

385

4 705

Zakupy inwestycyjne

385

4 705

6 474

30 474

Gimnazja
Wydatki bieżące, w tym:

30 474

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9 602
2

Dotacje

80113

80146

80148

80195

852
85215

Wydatki majątkowe, w tym:

6 474

Wydatki inwestycyjne

6 474

Dowożenie uczniów do szkół

11 340

Wydatki bieżące

11 340

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

326 754,63

Wydatki bieżące, w tym:

326 754,63

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

125 926,78

Stołówki szkolne

11 000

Wydatki majątkowe, w tym:

11 000

Zakupy inwestycyjne

11 000

Pozostała działalność

13 733

21 989

Wydatki bieżące, w tym:

13 733

21 989

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

12 583

Pomoc społeczna

10 000

Dodatki mieszkaniowe

10 000

Wydatki bieżące

10 000

854
85401

85415

900
90015

90095

921

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 264

Świetlice szkolne

1 264

Wydatki bieżące, w tym:

1 264

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 264

Pomoc materialna dla uczniów

1 071

Wydatki bieżące

1 071

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg

188 046

Wydatki majątkowe, w tym:

155 183

Wydatki inwestycyjne

155 183

Pozostała działalność

32 863

Wydatki majątkowe, w tym:

32 863

Wydatki inwestycyjne

32 863

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109

92120

92195

92601

155 183

123 667

50 000

Wydatki bieżące, w tym:

50 000

Dotacje

50 000

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

108 067

Wydatki majątkowe, w tym:

108 067

Wydatki inwestycyjne

108 067

Pozostała działalność

15 600

Wydatki bieżące, w tym:

15 600
4 700

Kultura fizyczna i sport

265 988

120 000

Obiekty sportowe

250 888

120 000

Wydatki bieżące

92605

50 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
926

1 071

120 000

Wydatki majątkowe, w tym:

250 888

Wydatki inwestycyjne

250 888

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

15 100

Wydatki bieżące, w tym:

15 100

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Ogółem

2 000
2 945 647,63

320 432

4) W załączniku Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok” dokonuje się
następujących zmian:
Dział
1
600

Rozdz.
2

Paragraf
3

Nazwa
4
Transport i łączność

Zmniejszenia
5
82 787

Zwiększenia
6
58 000

60015

801
80102

80120

Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu
Wydatki bieżące

82 787

Wydatki majątkowe, w tym:

82 787

Wydatki inwestycyjne

82 787

Oświata i wychowanie

139 451

80130

80148

80195

851
85156

852
85201

853
85333

186 742
10 118

Wydatki bieżące

10 118

Licea ogólnokształcące

63 249

126 459

Wydatki bieżące, w tym:

63 249

126 459

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22 535

42 056

714

37 888

Licea profilowane

4 436

8 650

Wydatki bieżące, w tym:

4 436

8 650

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 436

7 424

49 768

40 503

Wydatki bieżące, w tym:

9 012

40 503

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8 689

26 652

323

1 125

Szkoły zawodowe

Dotacje

80134

58 000

Szkoły podstawowe specjalne

Dotacje
80123

58 000

Wydatki majątkowe, w tym:

40 756

Wydatki inwestycyjne

40 756

Szkoły zawodowe specjalne

9 698

Wydatki bieżące, w tym:

9 698

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9 698

Stołówki szkolne

200

1 012

Wydatki bieżące

200

1 012

Pozostała działalność

12 100

Wydatki bieżące

12 100

Ochrona zdrowia

58

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki bieżące

58

58

Pomoc społeczna

30 000

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

30 000

Wydatki bieżące, w tym:

30 000

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30 000

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Powiatowe urzędy pracy

58

10 000

58

10 000

Wydatki bieżące, w tym:

58

10 000

10 000

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
854
85403

Edukacyjna opieka wychowawcza

51 016,72

24 098

Ośrodki szkolno-wychowawcze

41 416,72

13 895

14 707

13 895

Wydatki bieżące

85406

85419

85495

Wydatki majątkowe, w tym:

26 709,72

Wydatki inwestycyjne

26 709,72

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

10 202

Wydatki bieżące, w tym:

10 202

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10 202

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

1

Wydatki bieżące, w tym:

1

Dotacje

1

Pozostała działalność

9 600

Wydatki bieżące, w tym:

9 600

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Ogółem

100
303 312,72

278 898

5) W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2009-2011” dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Obwodnica wschodnia”
zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 5 000 zł, źródła
finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi 40 000 000 zł, planowane
nakłady inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 1 050 000 zł, w 2011 roku w wysokości
15 000 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie
podbudowy pod nakładki bitumiczne w ulicach Artyleryjska, Powstańców Warszawy,
Szwoleżerów, Ułańska” z terminem realizacji zadania lata na 2008-2010, wartość całkowita
zadania w wysokości 818 731 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości
269 931 zł, w 2010 roku w wysokości 500 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie
sięgacza w ul. Skłodowskiej oraz ul. Sułkowskiego i Kombatantów” z terminem realizacji
zadania na lata 2008-2010. Wartość całkowita zadania wynosi 637 942 zł, planowane nakłady
inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 246 232 zł, źródło finansowania: środki własne, w
2010 roku w wysokości 385 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie
nakładki bitumicznej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Kpt. Hali” na „Wykonanie
rozbudowy ul. Kapitana Hali”. Wartość całkowita zadania wynosi 1 212 551 zł, planowane
wydatki inwestycyjne w 2009 roku wynoszą 1 140 591 zł, źródła finansowania: środki
własne, w 2011 w wysokości 50 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie
podbudowy w ul. Miłej” z terminem realizacji zadania na 2008-2010. Wartość całkowita
zadania wynosi 531 563 zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 460
823 zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości 50 000 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Wykonanie
nakładki bitumicznej w ul. Sucharskiego” na „Wykonanie rozbudowy ul. Sucharskiego”.
Wartość całkowita zadania wynosi 1 546 802 zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009
roku w wysokości 1 458 502 zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w
wysokości 70 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
ul. Prusa wraz z budową parkingu przed budynkiem nr 8” z terminem realizacji zadania w
latach 2009-2010. Wartość całkowita zadania wynosi 513 865 zł, planowane nakłady
inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 13 865 zł, źródło finansowania: środki własne, w
2010 roku w wysokości 500 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Wykonanie
podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Kosynierów” z terminem realizacji zadania w latach
2009-2011. Wartość całkowita zadania wynosi 308 418 zł, planowane nakłady inwestycyjne
w 2009 roku w wysokości 8 418 zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w
wysokości 30 000 zł, w 2011 roku w wysokości 270 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Wykonanie
podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Jagodowej” z terminem realizacji zadania w latach
2009-2010. Wartość całkowita zadania wynosi 238 174 zł, planowane nakłady inwestycyjne
w 2009 roku w wysokości 8 174 zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w
wysokości 230 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.
„Nawierzchnia z kostki betonowej przy ul. Domarasiewicza pomiędzy blokami 1a i 6 oraz
wzdłuż bloku 2” z terminem realizacji zadania w latach 2009-2010. Wartość całkowita
zadania wynosi 277 078 zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości
12 078 zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości 265 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
ul. Cichej (od ul. Szenwalda do budynku SSM) oraz ul. Szenwalda” z terminem realizacji
zadania w latach 2009-2010. Wartość całkowita zadania wynosi 919 520 zł, planowane
nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 17 568 zł, źródło finansowania: środki
własne, w 2010 roku w wysokości 901 952 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Chodnik w
ul. Żeromskiego i zatoka postojowa przy Przedszkolu nr 3” z terminem realizacji zadania w
latach 2009-2010. Wartość całkowita zadania wynosi 407 200 zł, planowane wydatki
inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 6 402 zł źródło finansowania: środki własne, w 2010
roku w wysokości 400 798 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Widok od ul.
Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach” zmienia
się termin realizacji zadania na lata 2008-2011. Wartość całkowita zadania wynosi 6 914 760
zł, planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 2 760 zł źródło finansowania:
środki własne, w 2010 roku w wysokości 200 000 zł, w 2011 roku w wysokości 6 701 630 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „I etap obwodnicy zachodniej”
zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 3 790 zł, źródło
finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi 44 000 000 zł, planowane
wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 1 196 210 zł, źródło finansowania: środki
własne, w 2010 roku w wysokości 10 000 000 zł, w 2011 roku w wysokości 10 000 000 zł
- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Łódzkiej”
zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 22 124 zł, źródło
finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi 8 197 640 zł, planowane
wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 177 876 zł, źródło finansowania: środki
własne, w 2010 roku w wysokości 8 019 764 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Chodnik w ul. Wyszyńskiego
i ul. Łowickiej (od ul. Hibnera do granic miasta)”zmniejsza się planowane wydatki
inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 821 zł, źródło finansowania: środki własne. Wartość
całkowita zadania wynosi 423 179 zł, planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w
wysokości 189 179 zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości
234 000 zł,
- w dziale 700, rozdział 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budynek komunalny” zmienia
się źródła finansowania: środki własne wynoszą 1 119 956,31 zł, kredyty i pożyczki
3 177 955,69 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80101 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół
Integracyjnych” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 15 490
zł, źródła finansowania: środki własne. Planowane wydatki inwestycyjne w 2010 roku w
wysokości 500 000 zł, w 2011 roku w wysokości 1 715 490 zł,
-w dziale 921, rozdziale 92120 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa siedziby Urzędu
Miasta” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 92 707 zł,
źródła finansowania: środki własne, zwiększając jednocześnie planowane wydatki
inwestycyjne w 2011roku o kwotę 92 707 zł,
-w dziale 921, rozdziale 92120 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Remont
kapitalny Bramy Parkowej” na nową nazwę zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzenne
obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt Dworcowy – etap II – ul. Sienkiewicza –
Remont Kapitalny Bramy Parkowej” oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w
2009 roku o kwotę 15 360 zł, źródła finansowania: środki własne. Jednocześnie zmienia się
planowane wydatki w 2010 roku na kwotę 30 0000 zł, w 2011 roku na kwotę 715 360 zł,
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku Nr 4 „Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2009
roku” dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 700, rozdział 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budynek komunalny” zmienia
się źródła finansowania: środki własne wynoszą 1 119 956,31 zł, kredyty i pożyczki
3 177 955,69 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80101 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sal gimnastycznych
przy obiektach szkolnych w Skierniewicach”, zakres rzeczowy zadania pn. „Sala
gimnastyczna przy SP Nr 7” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane
wydatki inwestycyjne o kwotę 15 016 zł, źródła finansowania: środki własne,
- w dziale 801, rozdziale 80101 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja
budynków szkolnych w Skierniewicach” zakres rzeczowy „Termomodernizacja budynku
Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej” zmniejsza się wartość
całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 692 699 zł. Po
dokonanych zmianach źródła finansowania: środki własne wynoszą 256 301 zł, kredyty i
pożyczki wynoszą 800 000 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80101 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół
Integracyjnych” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 15 490
zł, źródła finansowania: środki własne,
- w dziale 801, rozdziale 80110 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja
budynków szkolnych w Skierniewicach” zakres rzeczowy „Termomodernizacja budynku
Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz
planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 6 474 zł, źródła finansowania: środki
własne,

- w dziale 900, rozdziale 90015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa systemu
oświetlenia ulicznego miasta” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane
wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 155 183 zł, źródła finansowania: środki własne,
- w dziale 900, rozdziale 90095 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Pozostałe zadania” zmniejsza
się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 32 863 zł,
-w dziale 921, rozdziale 92120 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa siedziby Urzędu
Miasta” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 92 707 zł,
źródła finansowania: środki własne, zwiększając jednocześnie planowane wydatki
inwestycyjne w 2011roku o kwotę 92 707 zł,
-w dziale 921, rozdziale 92120 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Remont
kapitalny Bramy Parkowej” na nową nazwę zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzenne
obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt Dworcowy – etap II – ul. Sienkiewicza –
Remont Kapitalny Bramy Parkowej” oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w
2009 roku o kwotę 15 360 zł, źródła finansowania: środki własne,
- w dziale 926, rozdziale 92601 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Moje boisko – Orlik 2012” z
zakresem rzeczowym „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie boiska przy
SP Nr 2” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w
2009 roku o kwotę 48 572 zł, źródła finansowania: środki własne. Po dokonanych zmianach
źródła finansowania: środki własne wynoszą 504 941 zł, dotacje i inne źródła finansowania
wynoszą 666 334 zł,
- w dziale 926, rozdziale 92601 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Moje boisko – Orlik 2012” z
zakresem rzeczowym „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie boiska przy
SP Nr 4” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w
2009 roku o kwotę 202 316 zł, źródła finansowania: środki własne. Po dokonanych zmianach
źródła finansowania: środki własne wynoszą 352 684 zł, dotacje i inne źródła finansowania
wynoszą 666 334 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80130 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekty i koncepcje”
zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne o kwotę
40 756 zł,
- w dziale 854, rozdziale 85403 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont i modernizacja Sali
gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Skierniewicach przy ul.
Nowobielańskiej 100” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki
inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 26 709,72 zł. Po dokonanych zmianach źródła
finansowania: środki własne wynoszą 86 637,72 zł, dotacje i inne źródła finansowania
wynoszą 86 637,71 zł,
Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7) W załączniku Nr 4a „Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu
gospodarki drogowej w 2009 r.” dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Obwodnica wschodnia”
zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 5 000 zł, źródła
finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania w wysokości 40 000 000 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie podbudowy pod
nakładki bitumiczne w ulicach Artyleryjska, Powstańców Warszawy, Szwoleżerów, Ułańska”
zmienia się termin realizacji zadania lata na 2008-2010, zwiększa się wartość całkowitą
zadania o kwotę 498 420 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku
o kwotę 1 220 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie nakładki
bitumicznej w ulicy Skrzypka” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz planowane
wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 10 zł, źródła finansowania: środki własne.

- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie sięgacza w ul.
Skłodowskiej oraz ul. Sułkowskiego i Kombatantów” zmienia się termin realizacji zadania na
lata 2008-2010, a także zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki
inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 3 768 zł, źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie parkingu przy ul.
Działkowej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne
w 2009 roku o kwotę 359 zł, źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie
nakładki bitumicznej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Kpt. Hali” na „Wykonanie
rozbudowy ul. Kapitana Hali” oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009
roku o kwotę 259 409 zł, źródła finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie nakładki
bitumicznej w ul. Narbutta Łuczyńskiego” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz
planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 1 060 zł, źródło finansowania: środki
własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie podbudowy i
nakładki bitumicznej w ul. Bratkowej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz
planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 1 108 zł, źródło finansowania: środki
własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie podbudowy w ul.
Miłej” zmienia się okres realizacji zadania na 2008-2010. Wartość całkowita zadania wynosi
531 563 zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 39 177 zł
źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa w ul. Tetmajera”
zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o
kwotę 34 622 zł, źródła finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Wykonanie
nakładki bitumicznej w ul. Sucharskiego” na „Wykonanie rozbudowy ul. Sucharskiego” oraz
zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 341 498 zł, źródła
finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie
zatoki parkingowej przy ul. Prusa 6 i 8” na „Przebudowa ul. Prusa wraz z budową parkingu
przed budynkiem nr 8” oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2009-2010. Wartość
całkowita zadania wynosi 513 865 zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009
roku o kwotę 4 135 zł, źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Podbudowa
w ul. Kosynierów” na „Wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Kosynierów”
oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2009-2011. Wartość całkowita zadania
wynosi 308 418 zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 82
zł, źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Podbudowa i
nawierzchnia w ul. Jagodowej” na „Wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul.
Jagodowej” oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2009-2010. Wartość całkowita
zadania wynosi 238 174 zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o
kwotę 326 zł, źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Nawierzchnia z kostki
betonowej przy ul. Domarasiewicza pomiędzy blokami 1a i 6 oraz wzdłuż bloku 2” zmienia
się termin realizacji zadania na lata 2009-2010 oraz zmniejsza się planowane wydatki
inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 422 zł, źródła finansowania: środki własne,

- w dziale 600, rozdziale 60016 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
ul. Cichej (od ul. Szenwalda do budynku SSM)” na „Przebudowa ul. Cichej (od ul. Szenwalda
do budynku SSM) oraz ul. Szenwalda” oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata
2009-2010. Wartość całkowita zadania wynosi 919 520 zł, zmniejsza się planowane wydatki
inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 2 432 zł, źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Chodnik w ul. Żeromskiego i
zatoka postojowa przy Przedszkolu nr 3” zmienia się termin realizacji zadania na lata 20092010. Wartość całkowita zadania wynosi 407 200 zł, zmniejsza się planowane wydatki
inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 1 098 zł źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekty i koncepcje”
zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o
kwotę 10 400 zł, źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Widok od ul.
Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach” zmienia
się termin realizacji zadania na lata 2008-2011 oraz zmniejsza się planowane wydatki
inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 240 zł, źródło finansowania: środki własne,
- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „I etap obwodnicy zachodniej”
zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 3 790 zł, źródło
finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi 44 000 000 zł. Po
dokonanych zmianach źródła finansowania: środki własne wynoszą 1 196 210 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Łódzkiej”
zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 22 124 zł, źródło
finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi 8 197 640 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Chodnik w ul. Wyszyńskiego
i ul. Łowickiej (od ul. Hibnera do granic miasta)” zmniejsza się planowane wydatki
inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 821 zł, źródło finansowania: środki własne. Wartość
całkowita zadania wynosi 423 179 zł.
- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont/modernizacja drogi
krajowej nr 70 wraz z budową ekranów akustycznych” zmniejsza się wartość całkowitą
zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 35 987 zł, Po
dokonanych zmianach źródła finansowania: środki własne wynoszą 1 723 152,53 zł, kredyty i
pożyczki 1 747 860,47 zł, dotacje i inne źródła finansowania 3 405 000 zł.
- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekty i koncepcje”
zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o
kwotę 19 825 zł, źródło finansowania: środki własne,
Załącznik Nr 4a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8) W załączniku Nr 4b „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” dokonuje się następujących
zmian:
- w dziale 700, rozdziale 70005 skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ogrodzeń”,
łączne koszty finansowe 5 000 zł, źródła finansowania: środki własne jst, jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta,
- w dziale 700, rozdziale 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie nieruchomości”
zmniejsza się łączne koszty finansowe oraz planowane zakupy inwestycyjne o kwotę 188 000
zł, źródła finansowania: środki własne, jednostka organizacyjna realizująca program lub
koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta,
- w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup
ekspresu wysokociśnieniowego na wyposażenie sekretariatu Urzędu Miasta”, łączne koszty
finansowe 7 000 zł, źródła finansowania: środki własne, jednostka organizacyjna realizująca
program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta,

- w dziale 750, rozdziale 75023 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu
komputerowego i oprogramowania” zmniejsza się łączne koszty finansowe oraz planowane
zakupy inwestycyjne o kwotę 7 000 zł, źródła finansowania: środki własne, jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta,
- w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup
karuzeli na plac zabaw” łączne koszty finansowe 4 705 zł, źródła finansowania: środki własne
jst, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:
Przedszkole Nr 1,
- w dziale 801, rozdziale 80104 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zestawów kuchennych
ze stali nierdzewnej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki
majątkowe w 2009 roku o kwotę 385 zł, źródła finansowania: środki własne jst, jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr
10,
- w dziale 801, rozdziale 80148 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotła
warzelnego gazowego” łączne koszty finansowe 11 000 zł, źródła finansowania: środki
własne jst, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
programu: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących,
Załącznik Nr 4b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9) W załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” zmniejsza się
przychody z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w paragrafie 952 o kwotę
920 547,32 zł.
Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
10) W załączniku Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” dokonuje się następujących
zmian:
w części gminnej:
-w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej im.
ks. St. Konarskiego o kwotę 349 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80103 zwiększa się dotację podmiotową dla Oddziału
Przedszkolnego w SP im. ks. St. Konarskiego o kwotę 2 753 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola
Społecznego „MILENIUM” o kwotę 28 651 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola Małych
Odkrywców o kwotę 17 357 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola
Niepublicznego „Bartek” o kwotę 9 805 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się dotację podmiotową dla Akademii Małego
Przedszkolaka „Plastuś” o kwotę 9 933 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się dotację podmiotową dla przedszkola „Moja
Ekolandia” – Ewelina Wisławska o kwotę 4 871 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola „Pod
Dębami” o kwotę 1 089 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80110 zwiększa się dotację podmiotową dla Gimnazjum
Społecznego „MILENIUM” o kwotę 1 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80110 zwiększa się dotację podmiotową dla Gimnazjum im. ks. St.
Konarskiego o kwotę 1 zł,
- w dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka
Kultury o kwotę 50 000 zł,
- w części powiatowej:

- w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się dotację podmiotową dla Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego „MILENIUM” o kwotę 714 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się dotację podmiotową dla Klasycznego Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego o kwotę 1 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się dotację podmiotową dla Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego (A. Kwaśniewski) o kwotę 483 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się dotację podmiotową dla Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych (A. Kwaśniewski) o kwotę 3 493 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się dotację podmiotową dla Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego (E. Ćwiklewski, R. Kędzierski) o kwotę 31 499 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się dotację podmiotową dla Prywatnego
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (E. Ćwiklewski, R. Kędzierski) o kwotę 1 370
zł,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się dotację podmiotową dla Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” o kwotę 624 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się dotację podmiotową dla Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” o kwotę 418 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się dotację podmiotową dla Prywatnego Studium
Policealnego (E. Ćwiklewski, R. Kędzierski) o kwotę 1 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły
Kosmetyki „ŻAK” o kwotę 107 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły
CNiB „ŻAK” o kwotę 215 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się dotację podmiotową dla Warszawskiego
Centrum Edukacyjnego „Metal Service” w Skierniewicach o kwotę 108 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się dotację podmiotową dla Instytutu Kosmetyki
Profesjonalnej, Prywatna Szkoła Policealna Lucyny Wiewiórskiej o kwotę 1 017 zł,
- w dziale 854, rozdziale 85419 zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacyjno
– Wychowawczego o kwotę 1 zł.
Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
11) W załączniku 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” dokonuje się zmian zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
12) § 3. Po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie:
§ 3.1. Przychody budżetu w wysokości 12 985 314,16 zł, rozchody w wysokości 4 143 425 zł
zgodnie z załącznikiem 5 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 8 841 889,16 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków w kwocie: 1 787 073 zł,
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 7 054 816,16 zł.
§ 3.3. Przypadające w roku 2009 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie
4 143 425 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi:
1) wolnych środków w kwocie: 4 143 425 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

