Uchwała Nr 121/19/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 1 lutego 2007roku

w sprawie:

układu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art.128 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104.z późn. zm), Uchwały 
Nr III /   3   /   2     / 2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku, w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 oraz Uchwały Nr I/10/1/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa
	
	Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

	Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 opracowany w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Układ wykonawczy budżetu Województwa Śląskiego jest sumą planów finansowych jednostek budżetowych w tym Urzędu Marszałkowskiego.

§ 2.

Dyrektorzy Wydziałów, Kancelarii i Gabinetu otrzymując stosowne fragmenty układu wykonawczego do realizacji, zobowiązują się do:
a)	przekazania Dyrektorom wyodrębnionych jednostek organizacyjnych odpowiednich fragmentów układu wykonawczego
b)	przedłożenia skorygowanych planów finansowych zadań rzeczowych objętych budżetem Województwa Śląskiego na 2007 rok z zakresu:
-	budżetu własnego,
-	zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
-	zadań własnych dofinansowywanych dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz innych źródeł,
-	zadań realizowanych w ramach ZPORR, INTERREG oraz SPO – Sektorowych Programów Operacyjnych - i innych przewidzianych do współfinansowania i finansowania w ramach środków z Unii Europejskiej zawartych w Uchwale budżetowej na 2007 rok, 
-	zadań wykonywanych poza budżetem w formie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek i funduszy celowych,
	opracowania w taki sposób druków planistycznych, aby w sposób przejrzysty i jednoznaczny odzwierciedlały źródła sfinansowania ponoszonych wydatków, dotyczy to w szczególności tych zadań, których realizacja związana jest z zaangażowaniem więcej niż jednego źródła dochodów,





§ 3.

1. Opracowane w szczegółowości nie mniejszej niż określonej w § 2 niniejszej uchwały druki planistyczne po zatwierdzeniu i podpisaniu przez wszystkich członków Zarządu oraz Dyrektora Wydziału Finansowego należy złożyć Wydziale Finansowym Urzędu Marszałkowskiego w ilościach:
	2 egzemplarze planów finansowo - rzeczowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

1 egzemplarz planów finansowo – rzeczowych zadań własnych dofinansowywanych dotacjami celowymi,
1 egzemplarz planów finansowo – rzeczowych zadań budżetu własnego,
1 egzemplarza planów finansowo – rzeczowych, dla których źródłem sfinansowania wydatków nie są środki wymienione powyżej,
1 egzemplarza planów finansowych zadań wykonywanych poza budżetem w formie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek i funduszy celowych.
	W przypadkach, kiedy zadanie lub działanie zaplanowane do realizacji w 2007 roku jest finansowane więcej niż z jednego źródła dochodów (np. środkami własnymi samorządu i dotacjami z budżetu państwa) należy plan finansowy sporządzić w taki sposób, aby w części „B” tego planu, jasno i jednoznacznie określić udział poszczególnych środków w finansowaniu planowanych do poniesienia wydatków.
3. Wszystkie zatwierdzone plany finansowo - rzeczowe należy złożyć w Wydziale Finansowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2007 roku.

§ 4.

	Sporządzone:

	plany finansowo – rzeczowe realizowane przez Wydziały, Biuro, Kancelarię i Gabinet Urzędu Marszałkowskiego,
	plany finansowo - rzeczowe z zadaniami jednostek budżetowych,

plany przychodów i wydatków FOGR, WFGZGiK oraz plan wpływów z tytułu opłat Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
	plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek i gospodarstw pomocniczych,
które stanowią podstawę gospodarki finansowej na 2007 rok wymagają każdorazowo aktualizacji w przypadku dokonania zmian uchwałą Sejmiku i Zarządu Województwa.
	Aktualizacja planów finansowo – rzeczowych powinna następować nie później niż w terminie do 10 dnia roboczego każdego miesiąca.
	Każdorazowa aktualizacja planu finansowo - rzeczowego wymaga zatwierdzenia go przez Dyrektora Wydziału, Kancelarii, Gabinetu lub wyodrębnionej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz Dyrektora Wydziału Finansowego, natomiast wprowadzenie nowego zadania, wymaga zatwierdzenia przez resortowego członka Zarządu Województwa .


§ 5.

Wykonując zadania objęte budżetem województwa na 2007 rok, należy przestrzegać:
a)	prawidłowego ustalenia poboru dochodów budżetowych oraz wydatkowania środków zgodnie z harmonogramem realizacji dochodów i wydatków i z zatwierdzonymi planami finansowo – rzeczowymi (art.189 ustawy o finansach publicznych),
b)	udzielania zamówień zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
c)	postanowień § 12 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok a w szczególności dotyczących dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w wydatkach budżetowych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu kwot dotacji udzielanych z budżetu województwa śląskiego za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz zakładów opieki zdrowotnej,
d)	bieżącego ewidencjonowania realizowanych wydatków,
e)	prowadzenia na bieżąco ewidencji zaangażowania w programie “Dysponent” oraz przedkładania do Wydziału Finansowego wszelkich umów i zleceń powodujących zaangażowanie środków finansowych celem weryfikacji,
f)	comiesięcznego uzgadniania z Wydziałem Finansowym wykonania planów finansowo – rzeczowych (w grudniu do 20 dnia miesiąca),
g)	comiesięcznego składania sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków (do 10 dnia po upływie miesiąca), w rozbiciu uwzględniającym źródła otrzymywanych dochodów i finansowanych za ich pośrednictwem wydatków,
h)	obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, aktami wykonawczymi do ww ustaw oraz innych uregulowań wynikających z uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego, Zarządu Województwa oraz zarządzeń Marszałka Województwa.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów, Kancelarii i Gabinetu Urzędu Marszałkowskiego oraz Dyrektorom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Śląskiego.


§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Uchwałę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla:
	Regionalnej Izby Obrachunkowej,
	Zarządu Województwa,
	Skarbnika Województwa.
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