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Uchwała Nr 318/240/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 	17 lutego 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,  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 paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.


	Przesunięć środków dokonuje się w:


dz. 600 – na kwotę 2.000 zł – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę ustawowych odsetek od wydatków związanych z zasądzonymi wyrokami dotyczącymi odszkodowań komunikacyjnych i innych wynikających z odpowiedzialności deliktowej Zarządu Dróg Wojewódzkich,

dz. 801 – na kwotę 16.003 zł – celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego do faktycznych potrzeb,

dz. 854 – na kwotę 4.352 zł - celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego do faktycznych potrzeb.



§ 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 2009 rok, zgodnie z wyszczególnieniem:






w zł
Dział
Rozdział
§
Treść
Zmniejszenie
Zwiększenie
852
Pomoc społeczna
725
725
 
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
725
725
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
725

 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

725

	Przeniesień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się celem dostosowania planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do faktycznych potrzeb.



§ 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				..............................
	Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa	           			..............................
	Adam Stach – Wicemarszałek Województwa					..............................
	Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu					..............................
	Piotr Spyra – Członek Zarządu							..............................


