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Uchwała Nr 1053/166/III/2008
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie:
zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2008 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. 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 § 11 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/20/1/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2008 rok, polegających na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków własnych Województwa Śląskiego na 2008 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


	Zmian powyższych dokonuje się w:

	dz. 754 – na kwotę 10.000 zł – celem pokrycia kosztów szkolenia i ćwiczenia obronnego dyrektorów i samodzielnych komórek organizacyjnych realizujących problematykę i zadania obronne w Urzędzie Marszałkowskim,
	dz. 758 i dz. 853 – na kwotę 200.000 zł – celem realizacji Uchwały Sejmiku nr III/24/16/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
	dz. 921 – na kwotę 43.000 zł – celem zabezpieczenia środków dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na dotację celową z przeznaczeniem na zakup systemu czujników kurtynowych do ochrony zbiorów oraz czterech infokiosków multimedialnych dla tego muzeum.

§ 2
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym po stronie wydatków budżetu Województwa Śląskiego w ramach planu zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok, zgodnie z wyszczególnieniem:



w zł
Dział
Rozdział
§
Treść
Zmniejszenia
Zwiększenia
852
Pomoc społeczna
4 000
4 000
 
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 000
4 000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
700

 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
300



4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 000



4380
Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 000


4420
Podróże służbowe zagraniczne
1 000



4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000



	Przeniesień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się celem dostosowania planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę sporządzono w 3 egzemplarzach dla:
	Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Zarządu Województwa Śląskiego,
Skarbnika Województwa Śląskiego.




ZARZĄD WOJEWÓDZTWA :

	Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa					..............................
	Marian Ormaniec – Wicemarszałek Województwa				..............................
	Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa	            			..............................
	Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu						..............................
	Piotr Spyra – Członek Zarządu							..............................


