Uchwała Nr 2154/204/II/2004
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) oraz § 7 pkt 1 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/16/1/2004 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2004 rok 

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a:

 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Śląskiego polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych samorządu na łączną kwotę 6.966.360 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 2.

Powyższych przeniesień dokonuje się:

w dz. 600 – Transport i łączność celem dostosowania planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do faktycznych potrzeb (m.in. realizacja inwestycji pn. ,,Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia – granica państwa stanowiącej dojazd do polsko – słowackiego przejścia granicznego Korbielów”, ,,Budowa obwodnicy miasta Ustronia”, ,,Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna”, ,,Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza, prace przygotowawcze – koncepcja wstępna, prognoza ruchowa” i zakup kolejowych pojazdów szynowych); 

w dz. 710 – Działalność usługowa celem dostosowania planu wydatków Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie (w likwidacji) do faktycznych potrzeb; 

w dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych do faktycznych potrzeb (m.in. dokonanie przyłączenia do kanalizacji miejskiej w Bielskiej Szkole Polityki Socjalnej w Bielsku - Białej, zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych, zestawu rekreacyjnego na plac zabaw dla dzieci); 

w dz. 851 – Ochrona zdrowia celem wypłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami, zasądzonego na rzecz Pani Czesławy Wiśniewskiej (byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim) wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku;

w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego celem przeznaczenia dotacji na realizację bieżących wydatków zaproponowanych przez Bibliotekę Śląską w Katowicach oraz na pilny remont dachu w magazynie w Jaworznie zgodnie z prośbą Muzeum Śląskiego w Katowicach.

 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę sporządzono w 3 egzemplarzach dla:
 
   - Regionalnej Izby Obrachunkowej
   - Zarządu Województwa Śląskiego
   - Skarbnika Województwa



ZARZĄD WOJEWÓDZTWA:

1. Michał Czarski – Marszałek Województwa			...........................

2. Sergiusz Karpiński – Wicemarszałek Województwa		..........................

3. Jan Grela – Wicemarszałek Województwa			...........................

4. Marian Jarosz – Członek Zarządu 					...........................

5. Wiesław Maras – Członek Zarządu				............................

