Uchwała Nr 1512/80/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16 sierpnia 2007 roku

w sprawie:

zmian budżetu, 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 późn. zm.), 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 z późn. zm.) 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
1. Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok polegających na zwiększeniu per saldo planu dochodów i wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu własnego Województwa Śląskiego polegających na zwiększeniu per saldo dochodów i wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmian, o których mowa w ust 1 i 2, dokonuje się w:
	dz. 010 – zwiększenia o kwotę 54.900 zł – w związku z zawarciem umowy z gminą Ornontowice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Odbudowa koryta cieku Ornontowickiego wraz z przebudową przepustów”,
	dz. 750 – zmniejszenia per saldo o kwotę 8.132 zł – celem dostosowania planu wydatków do decyzji Ministra Finansów: nr IP-10/INT/4135/07/7898 z dnia 23 lipca 2007 r., nr IP-10/INT/4135/07/7900 z dnia 23 lipca 2007 r. oraz IP-10/INT/4135/07/8032 z dnia 23 lipca 2007 r., które ustalają kwoty dotacji dla projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska.


§ 2

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym po stronie dochodów budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z wyszczególnieniem:

w zł
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia






600
Transport i łączność
160 000
160 000
 
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
160 000
160 000
 
 
2710
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 160 000
 
 
6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
 160 000

 
 
 
RAZEM
160 000
160 000

	Zmian powyższych dokonuje się w związku z dostosowaniem planu dochodów Wydziału Komunikacji i Transportu do faktycznych potrzeb.



§ 3

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok polegających na przeniesieniu środków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej w szczegółowości uchwalonego budżetu oraz na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 3 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 4 do niniejszej uchwały.


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


	dz. 600 – na kwotę 18.079.829 zł - w związku z dostosowaniem planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do faktycznych potrzeb.


	dz. 710 – na kwotę 10.000 zł – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego do faktycznych potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w Województwie Śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I”,


	dz. 758 i dz. 926 – na kwotę 65.000 zł - celem dostosowania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu Stadion Śląski do faktycznych potrzeb,


	dz. 801 – na kwotę 500 zł - celem dostosowania planu wydatków Wydziału Edukacji i Nauki do bieżących potrzeb,


	dz. 851 – na kwotę 184.360 zł – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Zdrowia oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do faktycznych potrzeb,


	dz. 853 – na łączną kwotę 1.269.520 zł – celem dostosowania planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do faktycznych potrzeb związanych z realizacją Działania 2.1 i 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz celem dostosowania planu wydatków Wydziału Zdrowia do faktycznych potrzeb związanych z zawarciem umów na udzielenie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną,




	dz. 921 - na kwotę 50.000 zł – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Kultury do faktycznych potrzeb wynikających z rozstrzygnięcia konkursów na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury.




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

