
Uchwała Nr 1521/389/II/2006
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 	27 lipca 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.
1. Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok polegających na zmniejszeniu per saldo planu dochodów i wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu własnego Województwa Śląskiego polegających na zmniejszeniu per saldo dochodów i wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmian, o których mowa w ust 1 i 2, dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FB.I. 3011-83/4/2006 z dnia 20 lipca 2006 oraz Nr FB.I.3011-267/1/2006 z dnia 14 lipca 2006 roku ustalających wysokość dotacji celowych na realizację działań 2.2 i 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


§ 2.
1.Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększeń powyższych dokonuje się w:
	w dz. 010 - w związku z decyzją Wojewody Śląskiego: Nr FB.I. 3011-195/2/2006 z dnia 17 lipca 2006 na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
	w dz. 921 - związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Teatru Śląskiego na realizację zadania pn. „Realizacja sztuki Stanisława Dejczera – Manekin, czyli kochanek Hitlera”.





§ 3.
Dokonuje się zmian w budżecie w obrębie działu klasyfikacji budżetowej w szczegółowości uchwalonego budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 5 do niniejszej uchwały.
	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 6 do niniejszej uchwały.
	Przeniesień, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w:

	dz. 750 – celem dostosowania plany wydatków Wydziału Organizacyjnego do faktycznych potrzeb. Zwiększenie o kwotę 77.775 zł z rezerwy ogólnej budżetu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej na wykonanie opracowania pt. „Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015”,
	dz. 801 i 854 – celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego do faktycznych potrzeb. Zwiększenie o kwotę 3.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów IV Spartakiady Dzieci Niepełnosprawnych,
	dz. 853 – celem dostosowania planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy do faktycznych potrzeb. 


§ 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						..............................

