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Uchwała Nr 595/43/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 	17 kwietnia 2007 roku

w sprawie:


zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 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 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:


§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok 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 2007 rok, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.


	Przeniesień, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w:


	dz. 750 – na kwotę 24.113 zł celem dostosowania planu wydatków Wydziału Organizacyjnego do bieżących potrzeb,


	dz. 801– na kwotę 240.741 zł oraz w dz. 854 na kwotę 40.035 zł - celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych do faktycznych potrzeb,






	dz. 853 – na kwotę 10.781 zł – celem dostosowania planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do bieżących potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu własnego pn. „Kompleksowe podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach” w ramach działania 1.1 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich,


	dz. 921 – na kwotę 81.100 zł – celem zabezpieczenia środków na organizację koncertu „Harfy Papuszy” z okazji Międzynarodowego Dnia Romów.





§ 2.
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. Janusz Moszyński – Marszałek Województwa				..............................
2. Sławomir Kowalski – Wicemarszałek Województwa			..............................
3. Grzegorz Szpyrka – Wicemarszałek Województwa			..............................
4. Jarosław Kołodziejczyk – Członek Zarządu				..............................
5. Marian Ormaniec – Członek Zarządu					..............................


