

Uchwała Nr 844/367/II/2006
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 	16 maja 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 w zakresie zadań własnych polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków:

a) zwiększeniu planu dotacji budżetu w:

- dz. 803 – Szkolnictwo wyższe
- rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne, o kwotę 

120. 730 zł

	b) zwiększeniu planu wydatków budżetu w:
			
- dz. 803 – Szkolnictwo wyższe
- rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów

wydatki bieżące, o kwotę: 
120.730 zł




§ 2.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego polegających na zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i wydatków, z wyszczególnieniem:






w zł

Dz.
Rozdz
§
Wyszczególnienie
DOTACJE
WYDATKI
803
Szkolnictwo wyższe
120.730
120.730

80309
Pomoc materialna dla studentów
120.730



2239
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 
120.730


80309
Pomoc materialna dla studentów

120.730


2889
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

120.730


Zwiększeń, o których mowa w ust 1 dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-180/1/2006 z dnia 10 maja 2006 (środki pochodzące z rezerwy celowej – poz. 11 i przeznaczone na współfinansowanie w 2006 r. działania 2.2 w ramach ZPORR).

§ 3.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w budżecie po stronie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej w szczegółowości uchwalonego budżetu, 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. 2, dokonuje się w:
	dz. 710 – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego do faktycznych potrzeb.


	dz. 750 - celem dokonania zakupu przez Wydział Organizacyjny 10 komputerów wraz z oprogramowaniem.




§ 4.

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


