Uchwała Nr 2821/323/II/2005
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13 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






854
Edukacyjna opieka wychowawcza
16.743
16.743

85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
16.743
16.743


2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
16.743



4300
Zakup usług pozostałych

16.743

	Zwiększenia dokonuje się w związku z prowadzeniem przez Województwo Śląskie Młodzieżowego Ośrodka w Krupskim Młynie i Radzionkowie na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tarnogórskim.



§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Śląskiego polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

	Zmian dokonuje się w:
	dz. 750 - celem dostosowania wydatków Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu do faktycznych potrzeb,


	dz. 851 - celem udzielenia dotacji dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na zakup urządzenia do laserowej chirurgii zaćmy i jaskry,



	dz. 853 – celem dostosowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do faktycznych potrzeb,


	dz. 921 – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Kultury do faktycznych potrzeb związanych ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz dotacji na zakupy inwestycyjne dla Teatru Śląskiego 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.



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

