Uchwała Nr 705/361/II/2006
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie:

zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 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. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/42/2/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:


§ 1.
Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej:


a) zwiększeniu planu dotacji budżetu w:

- dz. 851 – Ochrona zdrowia
- rozdz. 85157 – Staże i specjalizacje medyczne
 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje ogółem
o kwotę 

664.029 zł


	b) zwiększeniu planu wydatków budżetu w:
			
- dz. 851 – Ochrona zdrowia
- rozdz. 85157 – Staże i specjalizacje medyczne
 wydatki bieżące
o kwotę 

664.029 zł



§ 2.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego polegających na zwiększeniu dotacji i wydatków, na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej zgodnie z wyszczególnieniem:



w zł
Dz.
Rozdz
§
Wyszczególnienie
DOTACJE
WYDATKI
851
Ochrona zdrowia
664.029
664.029

85157
Staże i specjalizacje medyczne
664.029
664.029


2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
664.029



4320
Staże i specjalizacje medyczne

664.029

	Zwiększeń, o których mowa w ust 1 dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-117/1/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.



§ 3.

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego polegających na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.
	Przeniesień, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w:

	dz. 600 – na kwotę 900.000 zł w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu na odbudowę drogi powiatowej S 4480 Porąbka - Wielka Puszcza. 
	dz. 710 – na kwotę 8.016 zł celem dostosowania planu wydatków Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego do faktycznych potrzeb. 
	dz. 750 - na kwotę 450 zł celem dostosowania planu wydatków Wydziału Organizacyjnego do faktycznych potrzeb.



§ 4.

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok w planie finansowym zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2006 rok, zgodnie z wyszczególnieniem:

Dz. 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
w wydatkach bieżących

zmniejszenie kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 7.661 zł


	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym po stronie wydatków w planie finansowym zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2006 rok, zgodnie z wyszczególnieniem:


w zł
Dz.
Rozdz
§
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
710
Działalność usługowa
38.661
38.661

71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
38.661
38.661


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1



4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5.500



4120
Składki na Fundusz Pracy
2.160



4210
Zakup materiałów i wyposażenia

6.661


4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet

24.000


4410
Podróże służbowe krajowe

6.000


4420
Podróże służbowe zagraniczne

2.000

 
4530
Podróże od towarów i usług (VAT)
31.000



Przeniesień, o których mowa w ust. 2, dokonuje się celem dostosowania planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do faktycznych potrzeb.

 

§ 5.
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						..............................

