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Uchwała Nr 94/230/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 	20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego 
na 2009 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 § 10 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/31/5/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.
Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków własnych, a także na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu Województwa Śląskiego, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków własnych Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu Województwa Śląskiego, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.


	Przesunięć środków dokonuje się w:


dz. 758 i dz. 700  – na kwotę 130.000 zł – celem zabezpieczenia z rezerwy ogólnej budżetu Województwa Śląskiego środków finansowych na zakup prawa własności nieruchomości na potrzeby Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju,

dz. 851 – na kwotę 4.698 zł – celem prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej środków na realizację w 2009 r. wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku Sygn akt VP 577/06 z dnia 26.02.2007 r.,

dz. 900 – na kwotę 30.000 zł – celem zabezpieczenia środków na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego.



§ 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 :

	Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa					..............................
	Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa	            			..............................
	Adam Stach – Wicemarszałek Województwa					..............................
	Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu						..............................
	Piotr Spyra – Członek Zarządu							..............................



