Uchwała nr 2248/119/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1590 z póżn. zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1
Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany w planie finansowym na 2007 rok zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
§ 2
Przyjęty projekt uchwały przedkłada się Sejmikowi Województwa Śląskiego, celem skierowania go na najbliższą sesję.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA:
1.	Janusz Moszyński – Marszałek Województwa 	            ...................................
2.	Grzegorz Szpyrka  – Wicemarszałek Województwa 	  ...................................
3.	Jarosław Kołodziejczyk – Członek Zarządu		  ....................................
4.	Marian Ormaniec – Członek Zarządu	           	  ....................................

PROJEKT
Uchwała Nr              /	    /	      /2007
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia ..................................... 2007 roku

w sprawie:

zmiany planu finansowego na 2007 rok zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
na podstawie art. 18 pkt 6 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami),
oraz art.22 ust.1 pkti 3, ust.4 , art. 24, ust. 10 i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala: 

§ 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 stanowiącym załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok:
1)	w zakładach budżetowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych, w planie:
	-	Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, polegających na zmniejszeniu kwoty wynagrodzeń o 30.000 zł, kwota ogólna pozostaje bez zmian,
	-	Beskidzkiego Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, zmniejszając kwotę wynagrodzeń o 35.904 zł, ogólna kwota pozostaje bez zmian.
2)	w planie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli polegających na zwiększeniu:
	-	dochodów  o kwotę 50.564 zł
	-	wydatków o kwotę 33.580,
	-	stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego o 16.984 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Uzasadnienie 
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

Projekt uchwały Sejmiku dotyczący zmian w planach zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych przewiduje:
1)	zmniejszenie ogólnej kwoty wynagrodzeń w:
-	Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie w związku, ze wzrostem wydatków rzeczowych związanych z większą niż zakładano realizacją zleceń,
-	Beskidzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu w wyniku mniejszej ilości zatrudnionych pracowników niż zakładano i przeznaczeniu tej kwoty na wydatki rzeczowe,
2)	zwiększenie dochodów a tym samym wydatków i stanu środków pieniężnych na koniec roku w wyniku wyższych niż zakładano wpływów w czterech placówkach oświatowych tj.w:
	-	Kolegium Nauczycielskim w Bielsku Białej w związku z wypłaconym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń, kwota 3.000 zł zostanie przeznaczona na remont i naprawę zalanych ścian.
	-	Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach z powodu otrzymania darowizny oraz z tytułu usług i opłat w łącznej wysokości 45.000 zł, planuje się przeznaczyć na zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych, wynagrodzenia bezosobowe oraz materiałów i wyposażenia, pozostałe 15.000 zł zwiększą stan środków pieniężnych na koniec roku
	-	Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie z tytułu usług w kwocie 1.984 planuje się przeznaczyć na zwiększenie stanu środków na koniec roku,
	-	Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach z tytułu opłat – 580 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych,
	


Sporządziła
Małgorzata Chruściel
Dyrektor
Wydziału Finansowego


