Uchwała Nr 2668/317/II/ 2005
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie:

zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 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 roku, nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 7, pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/29/1/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok.

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a :

§ 1.

	Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok, zgodnie z wyszczególnieniem:


w zł
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki






853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
-954.920
-954.920

85332
Wojewódzkie urzędy pracy
-954.920
-954.920


2239
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
-954.920



2819
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

-159.757


2829
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-331.173


2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

-463.990
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
75.000
75.000

92106
Teatry dramatyczne i lalkowe
75.000
75.000


6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

75.000


6520
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
75.000

	Zmian dokonuje się w: 
	dz. 853 – celem dostosowania planu dochodów i wydatków do decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-420/1/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. związanej ze współfinansowaniem Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
	w dz. 921 - na podstawie porozumienia Nr 123/KL/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Śląskim w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 75.000 zł na realizację zadania pn. „Wszystko dla widza-projekt instalacji audiowizualnej w Teatrze Śląskim” wykonywanego przez Teatr Śląski w Katowicach.


§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych budżetu Województwa Śląskiego polegających na przeniesieniu środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 680.000 zł do dz. 854 oraz przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.100 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Zmian dokonuje się w:
	dz. 010 - celem dostosowania wydatków Wydziału Terenów Wiejskich do faktycznych potrzeb związanych z organizacją konferencji wojewódzkiej „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego”,
	dz. 801 – celem dostosowania wydatków Wydziału Edukacji i Nauki oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie do faktycznych potrzeb związanych z publikacją książki: Konstanty Wolny „Kalendarium życia Marszałka Konstantego Wolnego (1877-1940)”,
	dz. 758 i 854 – celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz energię dla nowo przejętych przez Województwo Śląskie placówek oraz ośrodków szkolno-wychowawczych przy Zespołach szkół specjalnych.







§ 3.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę sporządzono w 3 egzemplarzach dla:
	Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Zarządu Województwa Śląskiego,
Skarbnika Województwa Śląskiego.




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						..............................

