Uchwała Nr 2800/321/II/ 2005
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 8 grudnia 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 zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2005 rok, zgodnie z wyszczególnieniem:

w zł
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki






600
Transport i łączność
1.583.346
1.583.346

60013
Drogi publiczne wojewódzkie
1.583.346
1.583.346


2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
60.008



6610
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1.523.338



4270
Zakup usług remontowych

60.008


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.523.338


	Zmian dokonuje się w związku z zawarciem porozumień pomiędzy Województwem Śląskim a gminami, dotyczących współpracy przy realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach wojewódzkich.







§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Śląskiego polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 160.145 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
	Zmian dokonuje się w:
	dz. 750 - celem dostosowania wydatków Wydziału Organizacyjnego do bieżących potrzeb,
	dz. 851 - celem dostosowania wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach do faktycznych potrzeb związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2005 oraz w związku z zawarciem porozumień z gmina Mikołów i Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach na udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie Centrów Integracji Społecznej,
	dz. 853 – celem dostosowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do faktycznych potrzeb,
	dz. 921 – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Kultury do faktycznych potrzeb zwiążanych z organizacja uroczystości wręczenia Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach.

§ 3.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę sporządzono w 3 egzemplarzach dla:
	Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Zarządu Województwa Śląskiego,
Skarbnika Województwa Śląskiego.
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